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Hold nu op et år!
Et år som på mange måder ikke levede op til det forventede.
Jeg tænker det er ganske godt, man ikke altid ved, hvad der venter forude – for
så ville mangt og meget virke uoverskueligt og helt uoverkommeligt at komme i
mål med.
Status i august måned:
Skolen starter skoleåret med lige knap 100 elever og d. 5. september, som er en
af de vigtigste datoer for de frie grundskoler, var der præcis 104 indskrevne
elever på Skolen ved Havet.
Vi levede op til det budgetterede – tjek!

For først gang i historien skulle Skolen ved Havet også afvikle eksamener.
Medarbejderne var tilmeldt brush-up kurser i diverse afgangsfag og flere havde
sommeren forinden været ude som censorer. Også den del var der styr på og vi
følte os godt rustede, men endog meget spændte på, hvilke udtræksfag, de
skulle op i.
Tjek!
Flere kræfter måtte der til, idet flere elever ønskede at starte på vores skole – ny
ansættelser var der også styr på.
Og ja, vi fik for resten ansat den nybagte mor og lærer der et år tidligere havde
banket på vores dør, og bød sig til, på grund af skolens smukke logo og vores
enormt tjekkede annoncer i avisen.
Herudover fik vi ansat et par helt friske, unge fyre til naturfag og matematik.
Vi gik et nyt skoleår i møde med en udvidet lærerstab, som ovenikøbet alle var
veluddannede, så det så rigtig godt ud.
Tjek!
Vores lille perle af en skole er jo ikke længere stor nok - vi savner i den grad
plads, så i takt med elevtallet steg, skulle nybyggeriet stå klart og vi skulle alle
være under samme tag igen – herligt!
Fra august måned havde vi helt styr på klassernes placering på henholdsvis
Lyngbakken og Vibehus, om end flere af lærerne gik en travl tid i møde med at
pendle frem og tilbage mellem matriklerne, men visse-vasse det var jo kun i en
kort periode, mens byggeriet stod på, så det kunne vi sagtens klare.
Tjek!
Leje af lokaler ude i byen var aftalt - både fysiklokale på Frederiksværk
Gymnasium, og Storebjerghallen til idræt i vinterhalvåret.
Tjek!
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Vi gik sammen – elever og medarbejdere - ind i et nyt skoleår, glade og
forventningsfulde.
Nøj, hvor det kørte…
Men, men, men – det hele var bare ikke helt så tjekket som jeg troede.
Det er altid godt at have en god plan og et godt udgangspunkt, men jeg har
sandelig også måtte sande, at det ikke altid går som præsten prædiker eller som
jeg planlægger.
Lærerskift, nye skemaer, nye opgaveoversigter, en tilbygning, der ikke blev klar –
PCB og vandskade i Storebjerghallen og så en ordentlig gang kom Corona oven i
hatten, som ingen havde set komme.
Det betød masser af nødundervisning, savn og afsavn, men værst af alt ingen
afgangseksamener for 9. klasse.
Intet, som i stort set intet - blev som vi forventede!
Men det betyder ikke. at alt bare er sort og vi er helt nede i kælderen – nej, nej vi
skimter lys forude…masser af lys…
Vi er lidt ligesom de små væltepetere til babyer – hver gang man lægger dem
ned, rejser de sig hurtigt og altid op igen. Det samme gør vi!
Vi børster hænderne og siger pyt!
Eleverne er her stadig og vi mærker fortsat en enorm interesse for vores lille
skole. Flere elever strømmer til – for ikke så lang tid siden oplevede vi at runde
de 120 indskrevne elever.
Specielt har vi mærket en stor interesse for elever til 1. og til 5. klasse samt en
øget tilgang af tilflyttere til kommunen, som specifikt bosætter sig i dejlige
Lynæs.
Familier fra Frederiksberg og København har endog givet udtryk for, at de ikke
har ville skrive under på huskøb her i Lynæs. før de har vidst om der var en plads
på Skolen ved Havet.
Jeg tænker ejendomsmæglerne også må være glade i denne tid.
En anden familie, som er tilflyttere og har boet her i nogle år, overvejede at
fraflytte Halsnæs Kommune, såfremt de ikke kunne få en plads på Skolen ved
Havet.
Heldigvis var familien ude i god tid, så der er plads til deres datter i 2022 – og de
bliver boende.
Byggeri
Tilbygning og finansiering af denne, endte jo også lykkeligt, idet
ejendomsselskabet Svend Togsverd har købt skolen og nu står for finansieringen
af tilbygningen.
Vi er fortsat lejere og det ser rigtig fornuftigt og lovende ud.
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Byggeriet er nu kommet i gang - første spadestik er taget og vi har fået stillet i
udsigt, at byggeriet står klart til ibrugtagning d. 1. januar 2021.
Heldigvis har vi kunne forlænge lejekontrakten af Vibehusafdelingen, så alle
klasser har et sted at være, frem til den nye bygning står klar.
Covid-19
Coronakrisen har på flere områder gjort os klogere. Vi var gode til at få styr på
det meste allerede fra d. 12. - marts knap et halvt døgn senere end udmeldingen
kom.
Mht. undervisning kunne vi helt sikkert have gjort nogle ting bedre, bl.a. brug af
onlinetjenester og gerne den samme, så eleverne ikke skulle forholde sig til
mange forskellige platforme.
Vi kom forholdsvis sent i gang med brugen af disse, hvilket vi set i
bagklogskabens klare lys, kunne have gjort en hel del bedre. Her skal lyde en tak
til bestyrelsen, som pressede på.
Lektiemængden har for nogle været enorm – det bør vi å også skrive os bag
øret.
Til gengæld er rygsækken proppet med positive oplevelser efter vi kom i gang
igen med undervisning – først for de yngste og dernæst de ældste.
Vi fik indført nye ord i vores ordforråd, idet vi nu fik hygiejnemedarbejdere på
Skoilen ved Havet, men vi lærte også nye ord som, coronakrise, coronasmitte,
coronaskema og coronaskole.

Under Coronakrisen har vi alle nydt godt af –
• at slippe for det faglige pres der normalt hviler på vores skuldre,
• vi havde pludselig større frihed
• have mange timer i de samme klasser
• masser af spændende udeundervisning
• opdeling af zoner i frikvartererne
• færre konflikter og
• endnu gladere elever
Så vi føler os rigtig godt rustede, såfremt der skulle komme en anden bølge af
Covid-19 eller der pludselig opstår en helt ny uventet situation, hvor vi ikke kan
være på skolen.

9. klasserne
På fredag skal vi holde 9. klassernes sidste skoledag, og den bliver så meget lig
en ”normal” 9. klassernes sidste skoledag som den kan blive her under
Coronakrisen.
9. klasserne har desværre ikke været til eksamen. De slap for eksamen i idræt og
skriftlig engelsk som udtræksfag, i stedet har de haft masser af øve prøver i
dansk, matematik, fransk og engelsk samt fremlæggelser i diverse fag, så de er
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godt rustet til deres videre skoleliv.
D. 24. juni vil der være translokation – en dag vi ser frem til med glæde – det er jo
en helt særlig dag i Skolen ved Havets historie - den første afgangsklasse - men
også en særlig dag for elever og forældre.
Eleverne vil ikke få overrakt eksamensbeviser, men i stedet afgangsbeviser.
Dagligdagen
Det kræver fortsat hårdt arbejde – ildsjæle, engagement, hjælpsomhed, netværk,
opbakning og meget, meget mere at skabe en god skole, hvor elever og
medarbejdere trives.
Og vi er fortsat i den heldige situation at have et yderst kvalificereret personale,
som brænder for deres arbejdsplads og yder langt mere end hvad man kan
forvente.
Dette smitter naturligvis af på eleverne og dermed også på forældrene.
Gang på gang hører vi gode historier fra lykkelige familier, fordi deres barn er
blevet gladere, tryggere og måske netop derfor lærer bare lidt mere.

Vi er fortsat overbeviste om at selvom Hundested har en god folkeskole, er der
også behov for en lille privatskole som os.
At skabe en skole er fortsat en dynamisk udvikling.
Vi skal fortsat alle gøre vores til, at Skolen ved Havet er et godt sted at være – og
lære.
Vi VIL fortsat have en god og velfungerende skole med gode arbejdsvaner og
læringsmiljøer – vi VIL gøre en forskel – og vi VIL koncentrere os om
kerneopgaven – at undervise.
På skolen ved Havet har vi en lige så stor mangfoldighed af børn og familier, som
alle andre steder. Men på et punkt skiller vi os måske lidt ud.
Vi har ikke de meget udad reagerende elever.
Er man elev på Skolen ved Havet, skal man kunne overholde skolens
samværsregler. Og det skal man, fordi elever og medarbejdere skal trives og
være trygge –så eleverne dermed også kan blive så dygtige som overhovedet
muligt.
Det betyder desværre, at der indimellem er elever, vi må fortælle, at vi ikke er det
rigtige tilbud til.
Det er bestemt ikke mange, men der har været familier, vi har måtte ophæve
samarbejdet med.
Det er ikke bare lige sådan noget, der sker fra den ene dag til dag – det er lang
proces mellem hjem og skole, hvor eleverne medinddrages.
Og bestemt ikke noget man bare lige gør.
Forud for processen ligger en møderække, hvor vi i samarbejde med elev og
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forældre forsøger i fællesskab at nå frem til en fornuftig løsning.
Traditioner
I dette skoleår har vi været udfordret af at være delt på to matrikler – og Covid19. Der har været en del aflyste traditioner, såsom morgensang, påsketril,
dramauger, fælles frokoster - Men de traditioner vi har kunne holde fast, har vi
gennemført - ikke mindst til gavn for fællesskabet.

Igen i år startede vi skoleåret med velkomst-fødselsdag, som var en meget
velbesøgt gensynshyggeaften.
En rigtig fin måde at starte et nyt skoleår på – som vi desværre må undvære i
august 2020, pga byggeriet.
Herefter havugen, som helt klart er en af de traditioner, eleverne – og
medarbejderne sætter aller-allermest mest pris på.
I år samarbejdede vi både med Sejlklubben Lynæs, Lynæs surfcenter og
Hundested Roklub – det var igen helt fantastisk, at mærke den åbenhed og
hjælpsomhed, der er her i Lynæs & Hundested.
Eleverne – og medarbejderne fik en masse fine oplevelser, lærte hinanden at
kende på kryds og tværs og oplevede endnu en gang lidt af den ånd og det
fællesskab, der er på Skolen ved havet.
Af andre traditioner kan nævnes temafesten, hvor stort set alle mødte udklædte
op i det mest pangfarvedede 80ér dress.
Igen i år var festen et kæmpe hit, hvor elevrådet stod for planlægningen af
samarbejde med Kristine – det var helt klart til UG med kryds og slanger.
Skolernes motionsløb, juleuger, julemarked og juleafslutning, fastelavn, diverse
frokoster op til højtiderne – alt sammen traditioner, der fremmer det gode
fællesskab som vi værdsætter så højt.
I år fik vi en ny tradition, nemlig at synge skolens nye skolesang, når vi alle er
samlet til særlige dage.
Sangen har 5H skrevet sammen med musiker Annette Bjergfeldt under
huskunstnerordningen – og den er helt forrygende- en rigtig ørehænger.
Vi glæder os til næste skoleår, hvor vi igen skal samles under et tag og hvor det
bliver så meget lettere at holde fast i alle de gode traditioner vi allerede har
opbygget, og hvem ved, måske vil nye opstå, når vi nu igen alle er på
Lyngbakken.
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Status er:
• Vi er godt søgt og har haft en fremgang fra 37 til 120 elever på de godt 3
år.
• Der er venteliste på flere årgange
• Vi har den medarbejderstab vi skal bruge.
• Vi er virkelig et godt team af medarbejdere – som supplerer hinanden fint
og vores kemi er rigtig god.
• Vi har 1020 følgere på Facebook, hvilket er imponerende, taget i
betragtning at vi ”kun” har 120 elever. Det viser noget om den store
interesse der fortsat er for Skolen ved Havet
• Vi fortsat har en god økonomi
• Der er indkøbt klassesæt af Chromebooks
• Byggeriet er kommet i gang
Vi
•
•
•
•
•
•
•
•

ser frem til
Et mere normalt skoleår med alle vores traditioner
musik på skoleskemaet
naturfagslokale på skolen
vi igen kan benytte Storebjerghallen
tilbygningen står klar – og vi alle samles under et tag
først 8. klasse til eksamen i billedkunst
At få etableret et gode udendørsarealer
Endnu flere timer og gode oplevelser med elever og forældre

KÆMPE tak og ros til bestyrelsen –I gør en KÆMPE forskel.
Var det ikke for jer:
• var byggeriet ikke kommet i gang
• havde økonomien ikke været så god
• havde vi ikke fået så mange nye elever
I gør en KÆMPE forskel!!
Her senere i aften skal vi have valg til bestyrelsen.
Det er helt naturligt at når ens børn, går ud af skolen, ja så sidder man ikke
længere med i bestyrelsen, men lidt svært er det for mig at skulle tage afsked
med Gitte og Søren.
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige Søren, som har været formand for
bestyrelsen og Gitte Mostel en KÆMPE tak for jeres store interesse eg
engagement for skolen ved Havet. Det hele startede med en hulens masse
arbejdslørdage, sidenhen aftner og efterfølgende kom der bestyrelsesmøder.
Min tidligere leder, Søren og min tidligere kollega, Gitte – I har været helt
enestående og fantastiske at sparre med i mine først år som leder – ikke mindst i
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det pædagogiske arbejde.
Ja og Gitte var det ikke for dig, så eksisterede Skolen ved Havet ganske enkelt
ikke.
Du var den, der tog initiativ til at samle os lærere, så vi kunne få lavet vores lille
drømmeskole. Men du var også den der kimede dørklokker hos naboerne, skrev
indlæg til Facebook om vores ny ansættelser og som altid stod klar til vores
talrige Åben Dør arrangementer.
Og Søren – du mega-modige mand, du sagde ja da vi spurgte dig om du ville
være med– jeg troede ikke du ville sige ja i sin tid, men kan kun sige at jeg har
været SÅ glad for at du har været der for Skolen ved Havet, med hele din
rygsæk af erfaringer, og dit lidt mere blide væsen – end indrømmet mit, når jeg
har haft brug for sparring og hjælp.
Jeg er glad for du ikke er længere væk end jeg stadig kan få lov at give et kald,
såfremt det brænder på.
Men jeg har også fuld forståelse og respekt for du nu trækker dig som formand
og bestyrelsesmedlem.
Endnu en gang tak til jer begge.
Også fortsat en tak til jer forældre, fordi I altid bakker op om skolen.
I er fortsat så knaldhamrende gode til at omtale os positivt i lokalsamfundet – de
gode historier spreder sig som ringe i vandet og er guld værd for os.

Tak for et rigtig fint samarbejde til elever, forældre, medarbejdere og
bestyrelsen– jeg ser fortsat frem til endnu mere i de kommende år!

