
Formandsberetning – Andet skoleår 2020/21 

 
Denne beretning ser tilbage på skolens andet skoleår – tiden er gået hurtigt, men vi er stadig meget nye. 

Det forgangne år har igen været præget af omskiftelighed grundet den globale covid-19 situation. Alligevel 
har dette år, som det første i skolens historie, kunnet bygge videre på noget ”vi plejer” og til en vis grad 
rutiner og traditioner. Det til trods har det været vanskeligt at opretholde fuldstændig kontinuitet og 
stabilitet i en tid, hvor vi har været skiftevis hjemme og i skole, halvt eller fuldt. Det har krævet en del af 
alle: børn, skoleleder, personale og forældre. Godt gået af alle. 

 

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har i det forgangne haft et rigtig travlt og “møde-tæt” år.  

Vores primære fokus har været skolens fremtidige beliggenhed. Vi havde en ambition om at lande et 
permanent sted for skolen inden 31.12.2020 med politisk velvilje. Desværre lykkedes dette ikke. Vi har 
knoklet med at besøge og finde brugbare lokationer, vi har budt ind i udbudsrunder, lavet præsentationer 
til udvalgsmøder, haft løbende dialog med forvaltning og politikere og haft dialog med 
grundejerforeninger, modulbyggerifirmaer, geoteknologiske firmaer mv. Vi er dog så tæt på nu, at vi er 
tæt på at fejre en placering på Regimentsvej i Farum Nordby, men vi skåler ikke HELT endnu. 
Kontrakten mangler lige den endelige underskrift. En lang proces ser ud til at nærme sig sin afslutning. 
Vi har været heldige, at der i bestyrelsen har været gode kræfter, som har valgt ikke at have et fuldtidsjob, 
og som derfor haft mulighed for at bruge en substantiel mængde tid på bestyrelsesarbejde. Både i form 
af projektledelse og arbejde med vores fremtidige lokation i stedet for at bruge deres ekstra tid på det, de 
nok egentlig havde til formål, som f.eks. dem selv og deres familie. Her tænker jeg særligt på Charlotte 
og Karoline - en stor tak til Jer.  

Vi er ligeledes taknemmelige for de støtter, vi har politisk i Furesø Kommune, og vi ser frem til, at vi 
forhåbentlig lige om lidt kan gå i gang med de sidste kreative processer omkring hvordan skolens byggeri 
skal understøtte skolens værdigrundlag og læringsprocesser. Planen er fortsat at skolen opføres i 
modulbyggeri af en mere varig  karakter.  Vi er ved at lande en uopsigelig kontrakt på 10 år - og denne 
gang satser vi benhårdt på, at vi er klar med udgangen af 2021! 

Derfor har vi i bestyrelsen også været lidt “stille” udadtil i år, fordi vi har haft og stadig har virkelig travlt 
med møder hver uge og en masse arbejde for at få vores lokation og fundament til at lykkedes. Sådan 
skal vi ikke fortsætte, men tak til bestyrelsen for at lægge kræfterne i og holde ud lidt endnu.  

Næste skoleår vil bestyrelsen fortsat have travlt med at få den nye skole klar til start hurtigst muligt. 
Dernæst vil vi se frem til at kunne fokusere på andre ting. Og noget af det første vi vil kigge på, er 
politikker, der understøtter skolens virke. Det gælder f.eks. it-politik, kost-politik mv, og forhåbentlig 
bliver der også tid til andre spændende tiltag, som understøtter skolens pædagogiske og faglige visioner - 
og ikke mindst fællesskaber.  

Corona 



I år er vi stille og roligt, til trods for corona restriktioner, begyndt at vokse os større. Vi har mange 
henvendelser, og det er rigtig dejligt. De gode historier spredes og siver ud, og det er den måde, vi gerne 
vil vokse os større på. I den sammenhæng bliver det også dejligt at få en fast placering, så man bedre kan 
”se skolen for sig”, hvilket helt sikkert vil tiltrække yderligere børn og forældre til vores gode fællesskab. 

Corona har også haft betydning for fællesskabet i skolen med opdelinger i grupper, hvorfor vi ikke har 
kunnet lave aktiviteter på tværs. Fællesskabet uden for skolen har af samme årsag været utroligt begrænset. 
Det har betydning for alle, herunder også for vores kommunikation forældre og børn imellem. Vi håber 
meget, at dette bliver anderledes næste år, hvor retningslinjer omkring forsamlinger ændres, og vi igen 
kan åbne op for at gøre ting på tværs af grupper og sammen. Vi har brug for at lære hinanden at kende, 
for at kunne have et godt fundament for fællesskab børnene imellem.  

 

Økonomi 

Vi er ret stolte af, at vi i skolens første to år har et overskud. Det betyder ikke, at vi sidder på pengene og 
ikke investerer i skolens drift og fremtid. Det skyldes at vi anvender skolens midler med lidt ekstra 
forsigtighed i forhold til at vi har nogle økonomiske store udgifter foran os, når vi om lidt skal etablere 
os det nye sted. 

 

Skoleleder 

Endnu i år vil jeg gerne takke vores skoleleder Karina for at lægge absurd mange arbejdstimer i at få 
skolen til at lykkedes og udleve de visioner, som er grundlaget for skolen. 

Karina vil i år berette om skolens drift og personale. Derfor vil min beretning i år ikke gå i detaljer med 
det. 

Jeg vil dog på vegne af bestyrelsen sige, at vi er stolte af den måde vores personale og ikke mindst 
skoleleder har håndteret Corona-situationen og alle de andre udfordringer der har været i forhold til at 
være en ny skole i midlertidige bygninger og i en opstart. Det har fra en ledelsespost ikke været nemt at 
overskue nye retningslinjer, der skiftede fra uge til uge, og støtte et personale, der hele tiden har været 
begrænset i deres udfoldelse af læringsprincipper og metoder, ligesom dagligdagen i SFO og Klub også 
har været begrænset. En stor ros til alle.  

Vi ser rigtig meget frem til et nyt skoleår med flere børn og forældre - og forhåbentlig et år, som har færre 
begrænsninger men i stedet nye og egne rammer med et bedre uderum i skole og fritid. 

 

På Bestyrelsens Vegne 

Trine Schow 

Formand. 

 


