Forpersonsberetning – Tredje skoleår 2021/22
Så nærmer vi os enden på tredje skoleår på Farum Lilleskole og jeg vil med min første beretning
kigge tilbage på året, der er gået.
Vi ser tilbage på et år som bød på stadige udfordringer med corona, der har fyldt rigtig meget helt
siden skolens første år hvor vi som konsekvens af første nedlukning etablerede udeskole på engen
ved kirken. Heldigvis har pandemien efterhånden sluppet taget og året har derfor også båret præg af
at vi har kunnet arbejde aktivt på at drive og udvikle skolen, som tiltænkt, samt selvfølgelig komme
nærmere vores permanente placering på Farum Kaserne.
Bestyrelsens arbejde
Vi har i bestyrelsen fortsat året igennem med en høj frekvens af møder, ikke mindst i vores
“Lokationsudvalg”, der som navnet antyder er nedsat for at få etableret skolen på vores nye og faste
lokation på Regimentsvej 16 på Farum Kaserne. Der er blevet arbejdet rigtig hårdt og trukket tunge
veksler på de seje frivillige kræfter i bestyrelsen, ikke kun rent praktisk grundet de mange interne og
eksterne møder, men også grundet det til tider store psykiske pres relateret til store beslutninger og
usikkerheder om skolens placering, udformning og ikke mindst økonomi. I starten af skoleåret
landede vi en kontrakt både med vores entreprenør som sikrede at konstruktionen af vores skolebygninger kunne igangsættes, og samtidig også med kommunen i forhold til at leje selve grunden ude
på kasernen. Det skulle dog ikke glide helt nemt, da en gruppe af ihærdige naboer til grunden fik
projektet udskudt med seks måneder grundet klager over manglende hensyntagen til områdets
beskyttede padde-arter. Det viste sig heldigvis at klagerne blev tilbagevist og vi kunne, med seks
måneders forsinkelse påbegynde rydning af grunden lige inden påsken. Forsinkelsen gjorde også, at
fællesskabet Farum Lilleskole, forældre, personale og børn, måtte trække på alt hvad vi havde af
overskud og eksekvere en lokationsflytning i Januar/Februar da vores kontrakt med Farum Park
endeligt udløb 31/1-2022. Det var imponerende at se hvordan der blev budt ind så det hele
lykkedes. Og mindst lige så imponerende at opleve hvordan børnene har håndteret noget så
usædvanligt som at hele skolen flytter. Heldigvis er vi landet i gode midlertidige rammer på Farum
Arena.
Som nævnt blev rydningen af grunden påbegyndt i påsken og siden da er det gået stærkt. Med lidt
bølgeskvulp og stilstand i et par uger er de nu i fuld gang med fundamenterne og adgangsvejen og
allerede om kort tid monteres bygningerne på fundamenterne, så vi endelig kan begynde at se vores
skole tage form. Det er kulminationen på næsten fem års hårdt arbejde med at etablere Farum
Lilleskole som det lille alternativ til Furesøs andre skoler - et sted hvor trivsel og fællesskab er i
højsædet, og hvor naturen er lige uden for døren til gavn, glæde og aktiv læring for børnene.
At vi nu er så langt med etableringen på Regimentsvej gør også, at vi som bestyrelse kan rette en
større del af vores fokus på de mange andre vigtige emner, der skal behandles i samarbejde med
skoleledelsen på en stadig meget ny skole. Vi arbejder med fondsansøgninger til nye fede

udeområder, vi arbejder på politikker, der sikrer gode rammer for skolens drift, og så arbejder vi på
at flere og flere forældre og børn får øjnene op for Farum Lilleskole så vi sikrer gode,
sammentømrede og stabile klasser på alle trin.
Hele vejen igennem har vi i bestyrelsen været imponerede over, og taknemmelige for, jer forældres
fortsatte engagement og opbakning til skolen. Det styrker os i troen på det meningsfulde i
bestyrelsesarbejdet og gør, at vi knokler på for at løbe etableringen af skolen helt i mål. Jeg vil
naturligvis i denne sammenhæng også rette en stor og uforbeholden tak til alle i bestyrelsen,
medlemmer og suppleanter, som alle deltager troligt i arbejdet og lægger sig i selen når som helst der
er behov for det.
Økonomi
Vi har endnu en gang i regnskabsåret 2021 leveret et positivt samlet resultat, og har øget vores
egenkapital en smule. Dette er rigtig positivt da vi, som forventet, i skrivende stund befinder os midt
i en periode som vi har budgetteret meget minutiøst med. Dette skyldes at etableringen af skolen
med byggemodning, byggeri, rådgivning osv. giver en række større udgifter i den kommende tid. Vi
har dog via bl.a. finansiering af delbeløb, samt hjælp til garantistillelse fra forældre sikret at vi kan
komme igennem etableringen med skindet på næsen og at kommende budgetår ser fornuftige ud.
Hvad angår den fremtidige økonomi for skolen er vores hensigt i bestyrelsen, når etableringen er
overstået og regningerne betalt, at vi lægger en langsigtet strategi for skolens økonomi. Denne skal
sikre at vi prioriterer midlerne rigtigt og har råderum til nødvendige investeringer i de kommende år
samtidig med at vi sikrer en god, stabil og solid drift.
Skoleleder
Ligesom sidste år og året før, hersker der stadig ingen tvivl om at vi har en ægte ildsjæl som
skoleleder - et menneske som knokler dag ud og dag ind for visionen om Farum Lilleskole og som
involverer sig alle steder hvor behovet måtte opstå i dagligdagen. For dit utrættelige engagement, din
energi, og din vedholdende tilgang til at realisere ideen om Farum Lilleskole, skal der på bestyrelsen
vegne her lyde et kæmpe tak, Karina. Det siger sig selv at intet af det som skolen er i dag, var blevet
til noget uden dig.
Ligeledes skal vores SFO leder Michael samt hele holdet på Farum Lilleskole have en stor tak for det
engagement og den energi der lægges i dagligdagen - også når den byder på tilbagevendende coronarestriktioner, -sygdomstilfælde, og lokations-flytninger. At bevare roen og overblikket så børnene
trives i den omskiftelighed er ikke nogen lille ting og det fortjener stor ros.
Sommeren bliver fantastisk spændende da den markerer skiftet fra midlertidig til permanent
placering af skolen. Jeg vil opfordre til at man tager over i løbet af juni og juli og ser hvordan
arbejdet skrider frem - vi glæder os helt vildt til at åbne dørene på vores helt egen skole til det nye
skoleår. Fremtiden er lys og vi er alle sammen med til at skabe den på verdens bedste lille skole.
På vegne af bestyrelsen,
Jesper Holst

Forperson, Farum Lilleskole

