Skolelederens beretning – Generalforsamling 2016
Det er med en stor glæde og en boblen i hele kroppen jeg i år kan sætte mig til rette og forfatte
skolelederens beretning.. Det har godt nok regnet og blæst de sidste par dage. Men jeg kan stadig
mærke varmen fra i fredags, hvor vi jo havde rejsegilde på vores nybyggeri og havde det fineste
solskinsvejr på den første dag i april. Men der var ikke kun varme fra solskinsvejret, men også fra
alle de fremmødte, der kom og nød timerne sammen med os. Det varmer når selv ældre borgere i
sognet, der egentlig ikke har en direkte tilknytning til skolen, møder op, giver en vimpel eller krans
og ikke mindst et kæmpe skulderklap for den udvikling børnehaven og skolen har gennemgået på
knap 5 år, og ikke mindst den betydning vi har for hele sognet. Læborg sogn er i udvikling og ikke i
afvikling, og nu snakkes der endda om nye byggegrunde. Det var jo ikke sket uden Vejen friskole.
Det betød noget for dem at få overbragt budskabet, og det betyder rigtig meget for mig at vide at
vi nu ses som det naturlige samlingspunkt for egnen, som vi sagde at vi ønskede at være da vi
flyttede herud. Jeg glæder mig allerede til vi skal holde indvielsen efter sommerferien…

Ved sidste års generalforsamling var vi 181 elever på skolen, og netop nu er vi 179 elever på
skolen. For første gang et lille dyk i anstallet af elever i de snart 5 år vi har været her i Læborg.
Hovedårsagen er at 7 piger i 6. Klasse er blevet til 2 piger. Dette er sket henover hen over
vinteren, og er en blanding af flere års pige intriger ”pigefnidder” som vi har kaldt det, og så at
nogle har ønsket at følge med veninderne til Vejen. Det er nogle gange nødvendigt at der skal
blæse nye vinde, og det har været fornuftigt for alle parter i dette tilfælde. Også for dem der er
tilbage.
Det positive er at der allerede kommer en ny pige d. 1. Maj og en igen efter sommerferien.
I vores børnehave går det jo bare strygende.. I august 2013 tog vi den renoverede børnehave i
brug, så vi kunne rumme 40 børn. Så var vi da sikret i lang tid. Men med kommende skolebørn
var vi jo allerede over 50 op til sommerferien sidste år, og I er jo 53 børn netop nu. Den gamle
børnehave, som vi brugte til SFO er jo derfor inddraget til SIB børnene.. MEN når de så starter i
skolen til august, er vi alligevel over 40 børn i børnehaven, nemlig 42 børn.. Det bliver ikke ved
med at gå siger kommunen, der har styr på det formelle. Det var jo ikke bare et enkelt år..
Så vi har i de sidste måneder arbejdet på at få en opnormering til 64 børn, og det faldt på plads i
sidste måned. Det betyder jo at vi permanent skal have SIB huset i brug.. hvilket også betyder at
der skal ske noget med bygningen.. SÅ kære børnehavepersonale.. med Gitte i spidsen.. Jeres
fantastiske arbejde giver os jo næsten stress….. ☺ Nu er vi IGEN ved at bøvle med kommunen om
at købe bygninger.. Det er dog dejligt at det er positivt stress pga. succes, og det er også dejligt at
jeg synes at mærke en stor forståelse fra Vejen kommunes ansatte. 1000 tak til børnehaven, og
det er ingen hemmelig at I også giver et væsentligt bidrag til vores gode økonomi.

Personalemæssigt er vi nu oppe på 35 ansatte. Ved starten af skoleåret fik skolen ansat 2 nye
lærere, nemlig Camilla Aune Fey og Lisbeth Nørager Olsen. Unge lærere der er med til at sætte sit
præg på skolen. Vores SFO fik også ansat Michael Petterman Laugesen som pædagog. Michael er

desuden med på skolen om formiddagen, hvilket også er en ekstra ressource. Lige inden
efterårsferien var Winnie Kikkenborg nødt til at stoppe i SFO grundet rygproblemer, men vi var så
heldige at der i ansøgerfeltet var en person med mangeårig ledererfaring, nemlig Trine Petersen,
så nu har SFO fået deres egen leder. I en tid med lokaleudfordringer for vores SFO, er det dejligt
med en leder der er med til at have fokus på hverdagen, og der skal herfra lyde en stor tak til ikke
bare Trine, men hele SFO personalet for, som sædvanlig, at lave en god hverdag for børnene, på
trods af de trange forhold.
Ved udgangen af april går Chris på barsel, og et par dage senere kommer Nina så tilbage fra
barsel.. Godt planlagt eller ? Nej det var knap så godt planlagt mht. Chris barsel, da hun jo skulle
have 9. Klasse op til afgangsprøver. MEN det er man jo ikke altid selv helt herre over.. i hvert fald
det endelige tidspunkt ☺ Vi har dog som sædvanlig fundet en god løsning, og med VI mener jeg
mest personalet, da Jørgen har overtaget en del timer, har afgivet lidt andet, og Rasmus har også
taget et ekstra fag ind. Med sædvanlig mener jeg også, at vi som altid har en personalegruppe der
er med til at finde løsninger.
Det gjorde de også i oktober, da Githa med baggrund i hendes sygdomsforløb, valgt at sige op for
at få en anden undervisnings hverdag, og dermed var gode råd dyre for vores 3. Klasse. Vi valgte
at dække det internt, da Christina Johansen tog et 3. Dansk hold, Arne nogle timer, og Maria kom
ind som vikar for at lukke nogle huller. På denne måde sikrede vi kontinuiteten for eleverne, men
det er selvfølgelig klart at vi efter sommerferien skal have en ny person ind i lærerkollegiet, så vi
fastholder niveauet.

Nu nærmer tiden sig for at vores 9. Klasse skal igennem de afsluttende prøver. Vi har prøvet det
et par gange nu, og jeg er sikker på at det også her den 3. Gang vi skal have et hold op vil gå godt.
Hvordan måler man så om det går godt ?? Vi lægger jo vægt på meget andet, end de kære tal
som går under navnet karakterer. Og netop DERFOR er vi jo overbeviste om at det går os så godt
når vi kigger på tallene. Det afhænger selvfølgelig af HVORDAN man vælger at se på tallene.. Jeg
er blevet mødt med spørgsmålet om hvorfor vi ikke ”flytter” eleverne væsentligt når man ser på
socioøkonomiske referencer.. Dvs. man ser på elevens baggrund, forældrenes indkomst,
uddannelse, anden etnisk baggrund osv. Ja det er klart at hvis man har mange af disse familier
med lav uddannelse m.m så kan man også via dygtigt arbejde flytte dem mere. Sådan en
socioøkonomisk tabel, giver ikke et retvisende billede at Vejen Friskole. Jeg ved at det er disse tal
som vores omkringliggende folkeskoler bliver bedt om at forbedre, og vi ved at nogle skolers,
endda yngste, elever, træner i at gå til national test, da de skal vise kommunen at det går godt !!!
Pudsigt nok er det netop denne liste som kommunerne ynder at få bragt i de lokale aviser, hvor
den almindelige læser jo ikke har forudsætning for at gennemskue forudsætningerne. Og derfor
spørgsmålene til mig. Denne form for målrettethed kommer vi ALDRIG til at spilde tid på af 2
årsager.. Det er tidsspilde, som at tisse i bukserne for at få varmen.. og det strider mod vores
menneskesyn på en Grundtvig/koldsk friskole. Vores menneskesyn møder den enkelte elev hvor
han eller hun er, og igennem tryghed og dermed trivsel, en god dialog imellem elev, lærer og
forældre skabes det læringsmiljø som er så afgørende for den enkelte elevs dannelse og læring.

Men HVIS man nu tog det gode gammeldags karaktergennemsnit, som vi alle dage har kendt.. Så
vidste vi godt at vi havde en rigtig god klasse sidste år.. Året før, vores første år med 9. Klasse var
vi nr. 2 i kommunen. Og JA vi tog et skridt op som nr. 1 i Vejen kommune med et
prøvegennemsnit på 7,8. Det er 0,2 højere end nr. 2 Grønvangskolen og faktisk ligger Vejen
kommunes gennemsnit på 6,5. Altså er vi 1,3 karakterpoint højere. Det er så i kommunen, men
hvad så med hele Danmark ?? Ja landsgennemsnittet er på 7,2. Så vi er altså en del over
landsgennemsnittet. Hvorfor er vi så det ? Er vi bare en skole der siger JA til de dygtige elever..
NEJ vi siger ja til de elever der naturligt hører til vores område, og siger ikke nej til en elev med
faglige vanskeligheder..
Jeg er sikker på, at det er et udtryk for den passion vores lærere har med på deres arbejde hver
dag. Den gejst der smitter af på eleverne, og lærernes evne til at få eleverne til at tage ansvar og
dermed ejerskab for deres egen indlæring. Det gør vi igennem forskellige tiltag i fagene, i klassen,
til morgensamling, til motionsdøgn, på lejrskolerne, lige nu er 7. Og 8. Klasse i Berlin, og meget
meget mere.
Meget af dette har i forældre jo af gode grunde ikke direkte indsigt i. I er her jo ikke.. Og jo ældre
Jeres børn bliver, jo mindre fortæller de jo som bekendt derhjemme.. både om skolen,
kammerater og hvad de ellers laver.
Og så er det jo at en gammel, snart midaldrende skoleleder, er nødt til at komme med et kæmpe
hjertesuk ….. CURLING børnene…. Nej ikke børnene.. Men dem der curler… og det er jo jer
forældre !! Det er jo ikke bare her på Vejen friskole, men en kæmpe samfundsudfordring ! Nu
skal jeg nok undlade at komme med et langt foredrag om det ! Det kommer som tema næste
skoleår. MEN når vi nu har bevist at vi laver rigtig gode, dannede elever, der selv tager ansvar og
bla. derfor opnår gode resultater… så er det da helt skørt at I som forældre sommetider har rigtig
store bekymringer omkring dette og hint på skolen. Var min lille pode nu også indblandet i det
som læreren eller pædagogen skriver, på den ene eller anden måde ?? Lærer mit barn nu også
nok ? Sad de ikke bare og spillede på iPad ? STOP op engang imellem og spørg jer selv.. Er det
egentlig så vigtigt ?? Vores ansatte bruger rigtig mange ressourcer på at få børnene til at trives,
og det er vigtigt.. så kniber det nogen gange med kommunikationen til jer forældre også.. Men
det er jo ikke ensbetydende med at der ikke er taget hånd om det der sker på skolen..
Og indrømmet.. Jeg har som leder prioriteret benhårdt i de 5 år vi har været her.. Det har været
nødvendigt.. Det allervigtigste har været at skabe en god børnehave og skole, hvor egnens
forældre har lyst til at sende deres børn hen. Det hjælper de ansatte som sagt til med hver eneste
dag, for de gode dagligdagshistorier fortælles og vi er heldigvis attraktive som børnehave og
skolevalg. Børnehaven er velfungerende og er med til sikre elevtilgang til skolen. Efter
sommerferien er der fyldt op i børnehaveklassen, årgang 2010 er 20 elever og der er venteliste.
2017 (2011) : 16 elever
2018 (2012) : 17 elever
2019 (2013): 20 elever
2020 (2014): 11 elever
2021 (2015): 4 elever
Beklager.. så har vi ikke rigtig statistik for mere.. børnene skal jo lige komme til verden først ☺

Bla. som følge af disse rare tal, har vi en god økonomi. Der jo har medført at vi kan bygge og
modernisere både børnehave og skole.. og ikke mindst kan vi fremtidssikre Vejen Friskole og
børnehave i en tid hvor økonomi og tilskud jævnligt diskuteres.
Og når man så med passionen bruger energien på alle disse ”hverdagsting” så ender
kommunikationen med at ryge længere ned på prioriteringslisten end hensigten egentlig er. Jeg
ved at nogle af Jer savner nyhedsbreve m.m… Lidt provokerende kunne jeg selvfølgelig sige, at
hvad gavn vil vi have af flotte nyhedsbreve, hvis vi ikke havde en god økonomi og dermed kunne
skabe gode rammer eller god undervisning eller aktiviteter at putte i nyhedsbrevet. Det ville være
en forkert prioriteringsrækkefølge.. MEN indrømmet.. det irriterer da også mig.. at vi ikke har
fået mange af de gode nyheder kommunikeret ud, udover når vores chauffør, Benny, er så flink at
tage fotos og lægge dem på vores gamle intra ☺
SÅ derfor er det jo nærmest en verdenssensation jeg kan afsløre nu.. Vi får fra i aften, en ny
moderne hjemmeside, hvor det bliver langt nemmere for alle ansatte og bestyrelse at vise hvad
der sker til daglig. Vi vil vise lidt mere under eventuelt, men der bliver via 3 forskellige farver fokus
på både børnehave, SFO og skole. Det bliver muligt at lave blogindlæg med tilhørende billeder, og
dermed en lind nyhedsstrøm, i stedet for det gamle månedsbrev, hvor nogle af nyhederne jo
allerede var gamle ☺.. Så vi glæder os til at tage den i brug, og den vil løbende blive optimeret.

Fremtiden: Ja vi kommer ikke til at kede os. Som I jo ved har vi en renovering af den lille gang i
tankerne, når administrationen og lærerne flytter i det nye. Vi kommer også til at tage et nyt fysik
og naturfagslokale i brug i det gamle sløjdlokale. Nedbrydningen er allerede i gang.
Men vi SKAL også have fokus på de værdier som en Grundtvig/Koldsk friskole står for. Det er
vigtigt i bestyrelsen af have gode folk på de rigtige pladser, og her er det klart at jeg har et rigtig
tæt samarbejde med Jacob som formand og Brian som kasserer, foruden byggeudvalget. Det er
vigtigt især i en byggefase.
MEN det er altså også vigtigt at vores bestyrelse også afspejler andet end økonomi og byggeri.
Pædagogik, forældresamarbejde, skabelsen af et godt samarbejde med forældrerådene i
klasserne, forældrerådet i børnehaven, sundhedsudvalget, støtteforeningen er også vigtige ting
for den fortsatte udvikling af en god friskole. Jeg håber at de næste år i bestyrelses og
forældrerådsregi bærer præg af at I vil være med til at løfte disse opgaver også.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for et rigtig godt år. Men også et travlt år med byggeri på
programmet.. Jeg ved at jeg ikke altid når rundt og anerkender personalet for den gode indsats i
leverer i dagligdagen. Det er hermed gjort, og jeg glæder mig rigtig meget til at skrive den næste
beretning om et år… Der er vi nået meget længere jo ☺

Lars Friis 07. April 2016.

