
 

 

 

  

Beretning til Forældrekredsmøde på  

Skolen ved Havet 

Torsdag d. 13. 9. 2018. 

Bestyrelsesformand Søren M. Jensen 

 

For næsten et år siden – den 28 .9. 17 – blev det første Forældrekredsmøde i skolens historie 

afholdt. Her fortalte jeg om skolens tilblivelse, opstartsfasen, dagligdagen og fremtiden. 

Dengang var fremtid noget, vi i dag har oplevet.  

Det sidste år har skolens personale og elever skullet se, hvilke ting der blev gentaget fra år et – 

og dermed er blevet en tradition. Der er ansat 1,5 lærer – altså to hele mennesker. Vores 

naturfaglige kompetencer på skolen er styrket betydeligt. Det hænger også sammen med at 7. 

klasse er blevet til 8. klasse, og dermed stilles der også endnu højere krav til fagligheden. Skolen 

ved Havet har været rigtig heldige med vores ansættelser.  

Der er også opnormeret med en pædagog. Dette har gjort det lidt mere fleksibelt at være ansat 

i SFO eller som støtteperson. Vi oplever, at tingene er blevet lidt nemmere rent 

planlægningsmæssigt. Det har også her vist sig, at Skolen ved Havet har vundet i lotteriet med 

hensyn til denne ansættelse.  Endvidere hører vi på vandrørene, at vores vikarkorps løser 

opgaverne til UG med kryds og slange. 

Denne succes skyldes hårdt arbejde - stor ros til hele personalet. En særlig ros til vores 

skoleder Charlotte. Selvom du ikke mener, du har det i dig, så kan vi andre ikke se det. 

De lidt mere hårde fakta skal vi også lige runde: Vi er gået fra 44 elever på samme tid sidste år 

til omkring 80 elever dags dato. Det må vi sige, at vi er rigtig tilfredse med. Det er faktisk sådan, 

at man skal gå i indskolingen, for at kunne komme til at gå på Skolen ved Havet. Det har vist sig, 

at indskolingen er de klassetrin, der sidst bliver fyldt op. 

Bygningsmassen er det område, hvor skolen har været lidt presset. Bestyrelsen har knoklet 

med at få stablet en lokalplan sammen i samarbejde med vores ”husarkitekt” og Halsnæs 

Kommune. Det er nu lykkedes, og vi forventer at kunne sætte spaden i jorden i løbet af 



 

 

efteråret, så der bliver mere albueplads for elever og personale. Indtil der bliver bygget, har vi 

løst pladsmanglen med en meget flot pavillon, hvor de to ældste klasser holder til. 

Jeg må konkludere, at ønskerne fra sidste års beretning er gået i opfyldelse. Vi har fået det 

ønskede antal elever, og dermed det ønskede økonomiske råderum til at føre vores ønsker ud i 

livet. Derfor ser bestyrelsen meget fortrøstningsfuldt på fremtiden. De pejlemærker, vi opsatte, 

da vi holdt en masse møder, inden skolen blev en realitet, har vist sig at være rigtig godt på vej. 

Dermed vil jeg ønske, at det kommende år bliver ligeså succesfuldt som det foregående. 

 

 

 


