
 

 

 

  

Beretning til Forældrekredsmøde på  

Skolen ved Havet 

Torsdag d. 28. 9. 2017 

Bestyrelsesformand Søren M. Jensen 

 

Beretningen er delt op i 4 hovedpunkter: Skolens tilblivelse, opstartsfase, dagligdagen og 

fremtiden. 

 

Skolens tilblivelse:  

For omkring et år siden var der en gruppe mennesker, der siden sommerferien sidste år havde 

puslet med at lave en privatskole i Hundested. Der blev holdt møder stort set hver weekend – 

der blev undersøgt alt mellem himmel og jord. Der var mange ture i følelsernes rutsjebane. Der 

blev lavet et kæmpe arbejde med at beskrive, hvad det var for en type privatskole, der skulle 

opstå. Ikke alle, der er her i dag, har været med fra starten, og nogle der var med fra starten, er 

ikke en del af skolen i dag. Det skyldes ikke, at der har været uoverensstemmelser, men at man 

har budt ind, hvor man kunne og havde overskud. Hele ”fødslen” har i øvrigt været præget af 

gensidig respekt og en positiv ånd hele vejen – præcis som der også er i dag! Jeg vil gerne takke 

ALLE, der har været en del af den succes, som jeg synes, vi er i dag!! 

 

Opstartsfasen:  

Da det stod klart, at det ikke var muligt at købe Vibehus Børnehave, var der ikke meget 

optimisme i arbejdsgruppen. Der blev tænkt og regnet på forskellige muligheder, uden at der 

rigtig var noget lys for enden af tunnelen. Indtil telefonen en dag ringede. Det var, som om 

nogen havde hørt om vores nedtur, og havde lyst til at være med til at ”Skolen ved Havet” kunne 

blive til virkelighed. Fra den dag i foråret og til i dag er det gået over stok og sten med raketfart. 

Ikke mindst takket være vores udlejer. 



 

 

Lige før og i sommerferien blev der knoklet med indretning, møbler, IT og en masse småting. 

Det har været som at starte et hjem i et tomt hus uden at have noget med. Det er lykkedes på 

den mest fantastiske måde takket være en entusiasme og energi, der sagtens kan flytte bjerge. 

Her til august startede der 45 forventningsfulde børn med – tror jeg – lige så spændte 

forældre. Fra den dag er det kun gået fremad. 

 

Dagligdagen: 

Med Charlotte ved roret og nogle meget kompetente medarbejdere er det lykkedes at få 

”Skolen ved Havet” i omdrejninger meget hurtigt. Der bliver efter min opfattelse udvist stor 

fleksibilitet fra medarbejdernes side. Vi startede med 45 indskrevne elever og er i dag et sted 

sidst i 50´erne. Der er blevet gjort investeringer i bøger og materialer, så skolen efter min 

opfattelse fremstår som en skole, hvor der kan ske den læring, man kan forvente af en skole. 

Når man kommer forbi om morgenen er der god stemning, og man mødes af et ”hej”, ”hvem er 

du” eller ”hvad skal du her?”. Altsammen med et smil som bonus. Det vidner om en god og 

positiv atmosfære. Der er skabt en fysisk ramme, som vi kun kunne drømme om, da projektet 

tog sin begyndelse – denne ramme samt alle skolens ”indbyggere” har taget rammerne til sig og 

har skabt sig en dagligdag der er positiv og løsningsorienteret. 

 

Fremtiden: 

Til næste skoleår er der dags dato indskrevet 11 børn. Det synes jeg er meget flot, når man 

tager i betragtning at næste skoleårs årgang er relativ lille. I den kommende tid bliver der lavet 

en lille kampagne, hvor vi vil forsøge at tiltrække flere elever. Det er en kendsgerning, at flere 

elever er lig med flere penge, som giver flere muligheder for at skabe yderligere forbedringer til 

fordel for eleverne, som er det centrale for skolen. Når der kommer flere elever skal de også 

have et sted at være. Derfor er der allerede nu tanker om at bygge ud her på matriklen, så der 

kan blive skabt gode forhold for kommende og nuværende elever. Når der kommer flere elever 

vil der også skulle flere voksne til. Derfor forventer vi at skulle ansætte til det kommende 

skoleår. 

 



 

 

Så derfor ser jeg og bestyrelsen meget fortrøstningsfuldt på fremtiden. Vi har været heldige 

med stort set alle de ting vi har sat i gang – ”Skolen ved Havet” er godt på vej til at blive den en-

sporede skole med et tæt og overskueligt miljø, som er et af skolens mål. 

 


