
Bestyrelsens beretning 2018/2019 

 

Så er der gået endnu et år siden generalforsamlingen i 2018. 

Skoleåret løber lidt endnu, men snart er også skoleåret gået og sommerferien står 

og banker på døren. 

 

Overordnet 

Friskolen Skallerup og Søløvens regnskab viser endnu en gang et meget flot resultat, 

og vi kan derfor gå i gang efter sommerferien med sindsro i tryg vished om, at der er 

penge til fortsat skoledrift, og derudover tænkes der tanker om investeringer, der 

kan komme både nuværende og kommende elever til gavn og glæde. 

I sommer, mens gangene var tomme for elever, blev der etableret et rigtigt fint 

”Torv”, så der nu er mere plads til projekt- og gruppe arbejde. Der er tillige brugt 

penge på nye skolemøbler, så der nu er nye skolemøbler hele vejen rundt, og 

krybber til vuggestuen. 

Der er desuden etableret en lille p-plads ved SøLøVen og der er blevet mere lyst ved 

p-pladsen ved skolen. Friskolen er endvidere, i god sammenhæng med resten af 

kommunen, begyndt at affaldssortere. 

 

Generalforsamlingen / bestyrelsen / valg til bestyrelsen  

Noget er ændret i forhold til de formelle rammer for generalforsamlingen. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen og selve konceptet til afholdelse af 

generalforsamlingen er gået efter i sømmene. Selve indkaldelsen er blevet støvet af 

og er sat op i en ny indpakning – mere livlig og nu i farver. Derudover har udvalget 

stukket fingrene i jorden, og derfor er generalforsamlingen i dag nu med mad. 

Som det fremgår af dagsordenen, skal der sættes et nyt hold på 

generalforsamlingen. I henhold til vedtægterne skal der hvert andet år vælges 

henholdsvis tre og fire nye bestyrelsesmedlemmer. I år er der således tre 

bestyrelsesmedlemmer på valg foruden de fire suppleanter, der alene vælges for et 

år ad gangen. I bestyrelsen for Friskolen Skallerup deltager suppleanterne på alle 



bestyrelsesmøder. På den måde sikrer vi, at suppleanterne er bedst muligt klædt på 

til opgaven, hvis et medlem må træde ud af bestyrelsen i løbet af et bestyrelses år. 

Troels Fanth-Jensen og Tina Vestergaard, der begge er på valg i år, ønsker ikke at 

genopstille, så derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke dem begge for 

deres store arbejde i gode bidrag til bestyrelsen igennem flere valgperioder som 

henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant. 

Bestyrelsen ser frem til valget og vil gerne opfordre alle, der er interesserede i at 

stille op. Vi har brug for mange forskellige kompetencer, så lav en hurtig overvejelse 

og stil op til valget. 

I løbet af dette år har bestyrelsens arbejde blandt andet været fokuseret meget på 

skolens ledelse. I forbindelse med skolelederens fraværsperiode accepterede 

viceskoleleder Bodil Møller Jensen at træde ind som konstitueret skoleleder med 

Gitte Kirkeby som konstitueret viceleder. Denne konstellation har fungeret til 

bestyrelsens fulde tilfredshed og det er derfor endt med, at en enig bestyrelse har 

besluttet at indstille Bodil Møller Jensen som ny skoleleder uden en forudgående 

ansøgningsrunde. Bestyrelsens indstilling skal der stemmes om efter dagsordenen er 

gennemført. 

Hvorvidt der skal ansættes en ny viceleder, eller om skolen skal fungere med en 

skoleleder og en souschef, er et af de punkter, som den kommende bestyrelse skal 

træffe beslutning om på et fremtidigt bestyrelsesmøde. 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke Gitte for hendes fine indsats som 

konstitueret viceleder og at hun trådte til med kort varsel. 

Ansættelsen/udpegningen af nye skoleleder er naturligvis begrundet i, at vi i marts 

måned tog afsked med Poul-Martin, hvor bestyrelsen og Poul-Martin indgik en 

aftale, der indebar, at Poul Martin fratrådte sin stilling. Poul-Martin vil af både 

bestyrelsen, medarbejdere og elever blive husket med varme og glæde, og vi ønsker 

ham al mulig held og lykke fremover.   

Udover at have haft fokus på ledelsen har bestyrelsen på sine møder haft placering 

af likvide midler i yderligere obligationer og fremtidsplaner om, hvad friskolen skal 

investere i, herunder drøftelse af nye undervisningslokaler, på dagsordenen. 

Derudover har vi talt om strategi i forhold til indhentelse af fondsmidler og vi har 

endnu en gang set på muligheden for, at bussen kan komme lidt mere ud at køre 

som en service til skolens elever, men disse planer er indtil videre skrinlagte.  



 

Året der gik 

 

Friskoledelen 

Vi tog før sommerferien 2018 afsked med 9. årgang, som var skolens 3. hold 

afgangselever. Eleverne er spredt ud i det ganske danske land og jeg er overbevist 

om, at vingerne nok skal bære. 

I efteråret var 7. årgang på tur til København, hvor de blandt andet så Rundetårn og 

Christiansborg, var på kanalrundfart og på Christiania og var en tur i Planetariet. 

Derudover var på restaurant med hvid dug og iført pænt tøj. Turen er en 

dannelsesrejse og en dejlig mulighed for at være social på en anden måde end på de 

sociale medier. 

Også resten af Nordlys var på tur – udlandstur, som dette år gik til Berlin. Her var 

oplevelserne blandt andet en tur i Reichstag, et besøg ved Holocaust Memorial, den 

store Alexanderplatz og sågar Ritter Sport sneg sig ind som en seværdighed.   

Digital dannelse har været tema både på storforældremødet, hvor der var oplæg fra 

en ekstern oplægsholder og til det årlige møde mellem medarbejdere og 

bestyrelsen. Digital dannelse har været et indsatsområde for hele friskolen og der 

arbejdes således fortsat med eleverne om at få gode redskaber til at begå sig vel på 

de sociale medier. 

Vores indskoling og mellemtrin har fået nye navne og er blevet til Mælkevejen og 

Karlsvognen – vi lægger fortsat an til en udskoling i Nordlys og bevarer tilknytningen 

til stjernerne. 

Den temabaserede undervisning vækker fortsat begejstring, og friskolen har haft 

besøg af Mette Haulrik Ahrenkiel igennem en længere periode. Mettes besøg er 

mundet ud i en formidlende artikel, hvor friskolens praksisnære dagligdag knyttes til 

teori. Et interessant forhold, der ligeledes er afdækket i den forbindelse er, at vi som 

friskole med temabaseret undervisning skal være bedre til at synliggøre over for 

eleverne, hvilke fag og redskaber, de har anvendt i deres arbejde. Det mest åbenlyse 

for læreren er ikke altid lige så evident for eleven, der har arbejdet med temaet ”Dig 

og din krop”… det er nok svært at se, hvor geografien lige passede ind i den 

forbindelse. 



På medarbejdersiden bød vi i sommeren 2018 velkommen til Louise, der underviser 

primært i Mælkevejen. Der er ansat en støttelærer, Elin, som tillige tager sig af 

lektiecafé og derudover har vi budt velkommen til Helle, der er fleksjobber og som 

er ansat fra den 11. marts. 

På nuværende tidspunkt har friskolen 116 elever, 28 i indskoling, 48 på mellemtrin 

og 40 i udskoling. Efter påske kan vi byde velkommen til to nye elever. 

 

SøLøVen 

I SøLøVen har det været et aktivt år fyldt med leg og læringsprocesser, hvor meget 

har stået i naturens tegn. Der har været fokus på Grønne spirer (Friluftsrådets 

grønne mærkningsordning for børneinstitutioner) og i hvilket regi der har været to 

medarbejdere på kursus. I februar måned i år blev SøLøVen tildelt Friluftsrådets 

Grønne Flag, som er en certificering af særligt grønne institutioner. Det er vi alle 

sammen stolte af – medarbejderne har i den grad fortjent det. Borgmester Arne 

Boelt blev inviteret til at komme og hejse det grønne spirer flag, og det blev gjort i 

dejligt solskinsvejr, hvilket blot bidrog til at det blev en dejlig eftermiddag. Der har 

endvidere været fokus på Fri For Mobberi – det at være en god ven og snakke 

ordentlig til hinanden 

Vi er pt. 34 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn indmeldt, hvilket lige nu betyder, 

at vuggestuen er totalt fyldt, hvilket den vil være det næste års tid. 

I vuggestuen er der mange små nye børn, så der bliver brugt tid på indkøring, så 

børnene hurtigt kan føle sig trygge. Der laves kreative ting, og børnene er meget ude 

både på legepladsen og ude at udforske den nærliggende natur. 

Der har tillige været andre nye tiltag, såsom kaniner og nyt klatretårn samt en 

sansegynge til de helt små. 

SøLøVen har også fået sin egen parkeringsplads, hvilket forældrene nyder meget, 

når de afleverer og henter. 

Menighedsrådets gode tilbud om tumlingesang en gang ugentlig i Skallerup Kirke er 

fortsat en yndet begivenhed og det er nu udvidet til, at de ældste børn fra 

vuggestuen og de yngste børn fra børnehaven deltager sammen.  



Også SøLøVe Patruljen er stadig et hit, hvor ældstegruppen mødes en gang ugentligt 

og afslutter året med en koloni. En dejlig markering af overgangen til det nye 

skoleliv.  

I det hele taget er SøLøVen også rigtigt gode til at benytte sig af de mange 

muligheder der findes i det omgivende samfund og inde i byen, der er udflugter til 

det fantastiske bibliotek, der er ture i biografen, forskellige workshops og teater på 

seminaret.   

Sidstnævnte er stikordet til at få nævnt den teaterfestival, som Friskolen og SøLøVen 

også er en del af og som løber af stablen lige netop i denne første uge af april måned 

2019. Der foregår teater overalt i kommunen og Friskolen og børnehaven har været 

så heldige at skulle lægge scene og faciliteter til flere forestillinger. 

I oktober måned holdt SøLøVen det årlige forældremøde, hvor der blandt andet var 

besøg af sundhedsplejersken, der gav inspiration til sunde madpakker. Forud for 

dette havde medarbejderne lavet et sukkerskab og hængt informationsmateriale 

frem, idet ønsket er at minimere desserterne i madpakkerne. Hvor megen glæde og 

tilfredshed det giver hos de yngste melder historien ikke noget om. 

Vi er så heldige at vi stadig har de samme dygtige medarbejdere i SøLøVen, hvilket 

giver en dejlig kontinuitet og stabilitet. Der foruden har vi et par faste vikarer 

tilknyttet. 

 

SFO/Klub 

I øjeblikket er der tilmeldt 42 SFO børn og 23 klubbørn. 

Vores grønne udendørsarealer indbyder til, at børnene er meget ude, der bliver 

spillet fodbold på multibanen og leget i skolegården. Hallen bliver også brugt meget, 

og der bliver lavet utallige mængder kreative værker. Den ugentlige maddag er og 

bliver populær, uanset om den består af en rugbrødsmad eller noget Adam har 

kreeret i køkkenet. 

Af medarbejdere er det det faste trekløver, der supplerer hinanden rigtigt godt.  Der 

har været en lille udskiftning, da Lisbeth, som hjalp til en gang om ugen, er gået på 

efterløn og vi er nu heldige at have fået Trine, som har overtaget denne post, 

foruden at hun er tilkaldevikar i både vuggestue, børnehave og SFO/Klub. 



Derudover er Jobcentret stadig gode til at sende dygtige folk vores vej, og vi har nu 

haft Simon i virksomhedspraktik i to perioder. Den sidste periode efter hans eget 

ønske. 

 

Fremtiden 

Hvad bringer fremtiden? Hvad ønsker bestyrelsen sig for det kommende år? Hvad 

med friskolens ledelse –  hvad ønsker den sig? 

Skal vi være mere varsomme det følgende år? Hvordan vil koblingsprocenten se ud 

efter et valg, hvor landet måske får en ny regering med en anden farve? Kommer 

der flere nye regler vedrørende donationer på baggrund af de sager om anonyme 

donationer til københavnske friskoler med muslimske rødder? Er der flere prøver på 

vej? Hvad rører sig ellers på friskoleområdet, hvad rører sig af interessante ting på 

folkeskoleområdet? Dette og mange flere forhold og spørgsmål, er alt sammen 

noget som bestyrelsen for en friskole er sat i verden for at se på og have en holdning 

til. Så endnu en gang – kom nu og stil op til valget for din friskole, hvor du har 

mulighed for at få indflydelse på dit barns/dine børns skoleliv. 

Det er da både spændende og meget nærværende – og ikke mindst relevant. 

Men uanset, hvad fremtiden måtte bringe, så er bestyrelsen overbevist om, at med 

de dygtige medarbejdere Friskolen Skallerup og SøLøVen råder over, så skal vi nok 

klare alt, hvad der kommer vores vej, stort og småt. Tusinde tak for jeres store 

indsats for vores børn. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

4. april 2019 

Rikke Dietz 

Bestyrelsesformand for Friskolen Skallerup 
 

 


