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Ledelsesberetning 2021 
 

Sidste år startede jeg min beretning med disse ord –  

”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” ….. 

jeg må sande, at året i år også blev en hel del anderledes end forventet” – og tænker 
egentlig, at når nu jeg ser tilbage på forrige år, så gik det det da egentlig meget godt set 
i forhold til året i år, som blev endnu mere anderledes end forventet.  

Måske jeg egentlig bare skal indse, at sådan vil det altid være – men jeg nægter at tro, at 
et år som i år nogensinde vil komme igen….  

Det gode er at vi nu kan samles igen efter en lang og mørk periode, nu er der lys og 
varme forude.  

Vi har savnet jer alle det sidste år. Vi har savnet de ting vi gør sammen og vi har savnet 
at tale om stort og småt – ja bare se mange af jer – derfor er det ekstra skønt, at vi i 
aften kan være samlet her til forældrekredsmøde flere end nogensinde før. .  

 

Status i august måned… 

Skoleåret startede helt normalt og traditionelt med 119 glade elever.  

D. 1. maj startede 23 små pus i Mini-SFO med Maj-Britt ved roret, hvilket betyder ar vi 
her i slutningen af skoleåret er 157 elever - efter sommerferien runder vi de 180!  

Det er fuldstændig vildt og meget overvældende, at så mange søger vores lille perle af 
en skole.  

Det giver et kick og en lyst til yde det allerbedste som leder sammen med alle jer – 
elever, forældre, medarbejdere og bestyrelse – for kun sammen kan vi skabe og drive 
Skolen ved Havet så det fortsat bliver en god og tryg skole at være og lære på.  

At vokse så hurtigt giver også en hel del grå hår og overdreven megen travlhed, ikke 
mindst hos bestyrelse og ledelse….i år stod den længe ventede tilbygning endelig klar og 
vi kan kun sige den var værd at vente på. Hold nu op, hvor er bygningen både blevet flot 
og indbydende – men også god at undervise i.  
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I uge 8 tog vi lokalerne i brug – og jeg hørte mig selv sig, at nu var vi vokset til en ”rigtig” 
skole hvor man kan gå ned ad gangen.  

Meeen helt ”rigtige” er vi ikke endnu, meget arbejde venter fortsat forude med udenoms 
arealer, Vibehus der skal istandsættes, faglokaler og så den en træningssal, som jeg 
hørte bestyrelsen næsten lovede på det på sidste forældrekredesmøde. Men det er ikke 
bare et knips med fingrene og så er alt løst. Det er kæmpeopgaver, som vi tidligere har 
måtte sande tager tid , rigtig lang tid særligt når de offentlige instanser skal ind over.  

Så vi har fortsat brug for, at I alle væbner jer med tålmodighed og e rfprtsående over for 
at ikke alt kan løse på et splitsekund. Ting tager tid.  

Igen i år blev det tid til nyansættelser…og vi er bare så mega-heldige og stolte over, at 
det igen er lykkedes os at skaffe de bedste af de bedste….Hele 3 uddannede lærere – og 
2 uddannede pædagoger. Både mænd og kvinder i alderen fra 30-60J  

Ikke så ringe endda, når vi ved mange andre skoler over hele landet har svært ved at 
tiltrække uddannet personale.  

Det betyder at medarbejderstaben nu er vokset fra os 6, der startede skolen i 2017  til 
hele 19 her knap 4 år senere.  

Wow siger jeg bare!! 

Skoleåret 2020-21, vil helt klart blive husket, som Coronaåret og det har bestemt ikke 
ført meget godt med sig.  

Alle vores fine/gode traditioner kunne slet ikke gennemføres – vi nåede lige en havuge 
og skolernes motionsdag, siden da har alt fælles været aflyst.  

Og her må vi bare konstatere, at morgensang, særlige dage og uger i den grad styrker 
fællesskabet – og det lider vi under. Mange børn kender ikke alle lærere og omvendt. Så 
det er helt klart noget af det vi skal have særligt øje på i kommende skoleår.  

Til gengæld var vi topforberedte da skolen lukkede ned og vi skulle fjern-, nød og 
hjemmeundervise. Dette takket været bestyrelsen! 

Efter nedlukningen i foråret 20, satte bestyrelsen sig det mål, at hvis vi risikerede at 
lukke ned igen, skulle vi være top forberedte og hele lærerstaben skulle onlineundervise 
de yngste hver dag fra 8.30 til 11.30 – og de ældste efter fuldt skema.  

Så da den store nedlukning for alvor blev meldt ud i juleferien, fandt jeg manualen frem – 
skemaer og retningslinjer blev udsendt - alle medarbejdere vidste hvad de skulle, alt var 
gennemtestet, chromebooks udleveret og forældre/elever informeret. 

Vi måtte dog efter kort tid sande, at det blev for meget af det gode, for de ældste - 
hvorefter vi rettede ind således de ældste havde undervisning hver dag fra 8.00-13.00.  
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Lærerne måtte tænke nyt og anderledes så undervisningen blev varierende – og være 
yderst omstillingsparate eftersom der hele tiden kom nye retningslinjer. Lukke ned, lukke 
lidt op, lukke helt op, lukke ned, lukke lidt op, lukke lidt mere op, lukke ned, og hvem ved, 
måske lukker vi op på mandag. Omstille, ændre planer, aflyse og finde alternativer har 
været jeres og skolens dagligdag det sidste år. 

Her skal lyde en særlig tak til personalet, som har været enestående – de har vist sig at 
være særdeles omstillingsparate, og meget tålmodige når eleverne ikke ville have 
kamera på, eller sad i et mærkeligt blå6, flimrende skær – det var vist også der, alle 
lærerene lærte ordet lagge at kende.  

Langt de fleste elever har klare Coronatiden ok, men vi må også sande at eleverne i 
udskolingen særligt har lidt under nedlukningen – det har været og er stadig svært for 
mange at komme videre ovenpå nedlukning, isolation og ensomhed. Det er naturligvis 
også noget af det vi vil have fokus på i den kommende tid..  

Regeringen har for nylig sammen med et bredt flertal af Folketinget indgået aftale om 
en sommer- og erhvervspakke. Som en del af aftalen afsættes der 41 millioner kroner til 
trivselsaktiviteter – det kan være sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-
aktiviteter, ekskursioner eller lignende. 

 Midlerne udmøntes til kommunerne, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Så 
må vi se hvor meget der tilfalder vores lille skole, men vi vil i hvert fad gøre vores til at 
der uanset kommer fokus på området – og gøre alt for at alle børn/unge kommer tilbage 
til en normal, tryg hverdag - det er en prioritering der står meget højt på listen.  

Og derfor er det også med ekstra stor glæde vi ser frem til vores næste havuge – i uge 
33 hvor vi igen skal dyrke fællesskabet, så det basker, men også morgensamlinger og 
alle de andre traditioner vores lille skole allerede har! 

I år er det også en lidt særlig beretning fra min side, idet jeg hidtil bare har været 
”deltidsleder” – jeg har hele tiden haft min egen danskklasse og været engelk - 
klasselærer ved siden af tjansen som leder. Nu har jeg øvet mig i tre år – og er nu – 
endelig - klar til at springe ud som fuldtidsleder fra 1. august – og skal jeg være helt ærlig 
så er det med liiiidt blandede følelser. Jeg er bange for jeg kommer til at savne at have 
”min egen” klasse, savne at skulle undervise – til gengæld glæder jeg mig til nu at have 
langt bedre tid til lederjobbet – og så kan jeg sige jeg med sikkerhed vil nyde mine 
søndage forniddage, hvor jeg ikke længere skal lave ugeplaner og planlægge 
undervisning.  

Det er også året i år, hvor vi har måtte indse, at vi ikke kommer til at samles under et tag 
på Lyngbakken. Vi havde håbet – og det har aldrig været vores intention at skabe en 
matrikel på to matrikler.  Men det er et vilkår, når vi vil drive en etsporet skole fra 0-9. 
klasse, så sådan må det være, når vi nu ”kun” må være 125 på Lyngbakken grundet de 
trafikale forhold.  
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Så noget af det første der kommer til at ske, er at jeg rent fysisk kommer til at være på 
begge matrikler – to dage om ugen på Vibehus og tre dage på Lyngbakken. Og så vil jeg 
endnu tydeligere end tidligere - værne om, at Skolen ved Havet fortsat har et trygt, 
positivt og respektfyldt miljø, hvor almen dannelse er noget, jeg tager alvorligt, og hvor 
vi sammen skaber et læringsrum, der både er trygt og har tydelige grænser og 
spilleregler.  

Men jeg vil også arbejde for at vi får en fælles kultur på de to matrikler, værne om 
fællesskabet og alle vores fælles traditioner. De skal bestå! 

Men, men, men….det er ikke en opgave jeg kan løfte alene – jeg har brug for alle vores 
skønne elever, jer forældre, medarbejderne og bestyrelsen.  

Vi VIL sammen fortsat have en god og velfungerende skole med gode arbejdsvaner, 
fællesskab, faglighed og læringsmiljøer – vi VIL gøre en forskel – og vi VIL koncentrere 
os om kerneopgaven – at undervise. 

Status: 

Status er: 

• Vi er godt søgt og har haft en fremgang fra 37 til 181 elever på de godt 4 år.  
• Der er venteliste på flere årgange – også i årene fremadrettet 
• Vi har den medarbejderstab vi skal bruge – og de er veluddannede 
• Vi fortsat har en god økonomi  
• Byggeriet er færdigt – vi har fået mere plads 

 

Så kort sagt et rigtig godt fundamentet for fortsat at skabe en god skole  

Vi ser frem til  

• Et mere normalt skoleår med alle vores traditioner  
• alle igen lærer alle at kende 
• at Vibehus bliver vores og istandsættes 
• at få etableret en fælles kultur på tværs af matriklerne 
• at få taget vores naturfagslokale i brug 
• at få etableret gode udendørsarealer  
• at vi bliver en et-sporet skole 
 
Kort sagt endnu flere timer og gode oplevelser med alle eleverne og forældre  
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Igen i år må jeg give en KÆMPE tak og ros til bestyrelsen for det kæmpe arbejde I gør – 
bogstavligt talt var der ingen Skole ved Havet, hvis det ikke var for jer.  

 

Jeg tror det er endog meget vanskeligt at forstå for andre, der ikke har siddet med i en 
bestyrelse på en fri grundskole, at det faktisk er bestyrelsen, der er det øverste 
ansvarlige organ for skolens virksomhed. Og jeg må sige, at det ansvar tager I virkelig på 
jer.  

Tak til og for jer - alle vores gode samtaler, de gode råd – jeres tid - og ikke mindst jeres 
engagement. TAK! 

 

Også i år en tak til jer forældre, fordi I altid bakker op om skolen og spreder den gode 
historie.  Det er der rigtig mange nye forældre, der nævner, når de kommer her hos os.  

 

Tak for et rigtig fint samarbejde til jer alle - elever, forældre, medarbejdere og 
bestyrelsen. 

 

Sammen er vi stærke – og knaldhamrende gode!! 

Tak for ordet og jeres opmærksomhedJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


