
 



Skolelederens beretning til generalforsamling 2020. 
 
 
Generalforsamlingens beretning bliver i år skrevet under de mest ualmindelige omstændigheder. 
Vi har lavet skole på en måde, som vi aldrig havde forestillet os at gøre, og som for blot få 
måneder siden ville være umuligt at forestille sig. 
 
Hvert år til generalforsamlingen ser vi tilbage på året, der er gået. Det er en god anledning til at 
stoppe op og kigge lidt bagud. I år vil vi, i modsætning til tidligere år, lave en skriftlig beretning før 
generalforsamlingen.  
I år vil vi satse på en lidt kortere formel del og lidt mere tid og plads til samtale og fejring af, at vi 
må mødes igen. Vi tror det allervigtigste bliver at mødes, at tale sammen, og indvi den nye 
skolegård med multibane og morgensangssalen, der er blevet renoveret. Den formelle del med 
valg af nye bestyrelsesmedlemmer, vil vi naturligvis holde fast i.  
Generalforsamlingen i 2019 samlede en stor gruppe forældre, og vi var glade for at kunne 
præsentere vores nye logo. Vores logo er blevet suppleret af en række ikoner, der skal beskrive 
vores indsatsområder. Børnehave, SFO og skole har fælles udgangspunkt, og de er illustreret på 
den plakat, der hænger flere steder i huset, og som indleder denne beretning. 
Når vi tilrettelægger hverdagen med fagligt og socialt indhold tager vi udgangspunkt i vores 
værdier og indsatser.  
I 2019 blev visionerne til konkret virkelighed, og vi arbejder med væredygtighed og bæredygtighed 
som en aktiv del af hverdagen.  
 
Efter generalforsamlingen i april 2019 gik vi ind i et forår med alle de traditioner og mærkedage, 
som vi kender til. 9. klasse afsluttede deres skolegang med en flot afgangsprøve. Alle ydede deres 
allerbedste og fik gode erfaringer med på den videre vej. Hver eneste år tager 9. klasse ejerskab, 
og skriver deres egen historie, og det gjorde ”knallert-klassen” bestemt også. Vi var glade og stolte 
over at sende dem godt på vej. 
Store og små havde en forrygende sag i Djurs sommerland i nye logo t-shirts på næstsidste 
skoledag. 
 
I august kunne vi sige velkommen til en ny 0. klasse, der spændt gik med deres skoleven ind til 
morgensang på 1. skoledag. Her kunne vi fejre 40 års, lærerjubilæum for Annegrete, med fint 
besøg fra en slags dronning! Henrik og Anne-Line blev budt velkommen på lærerholdet. 
Vi indviede Madpakkehuset på Lunden i sommeren 2019.  
Fælles lejrskole til Bogensholm var en rigtig god start på skoleåret. Vi var af sted alle sammen, og 
vi nød dagene ved havet. Følfod kom både på besøg og overnattede med Anemonerne. 
Bogensholm er noget af det bedste jeg ved. 
 
Vores årlige Høstmarked trak igen i år en masse gæster fra nær og fjern. Tidligere elever og 
nysgerrige småbørnsforældre sammen med alle vores egne elever og forældre. Det er en dag, der 
står i fællesskabets tegn, og som er rigtig vigtig for vores skole. 
 
2019 sluttede med en stor forestilling med et gennemgående tema om FNs verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Det hele var pakket ind i universet fra Terkel i knibe og 265 børn var med på 



scenen. Det var en ordentlig mundfuld at gå på juleferie på, og måske skal vi lige kigge lidt på 
tidsplanen, næste gang vi laver forestilling! 
 
Undervejs mellem de mere spektakulære nedslag i kalenderen, er der heldigvis masser af hverdag. 
Hverdagen står på faglig fordybelse, opnåede færdigheder, træning, leg, finurligheder og øvelse. 
Hverdag er godt, og noget vi i den grad længes efter lige nu.  
 
For mit eget vedkommende afsluttede jeg to års intenst masterstudie i januar. Det har været et 
privilegie at få mulighed for at fordybe mig i ledelses – og organisationsudvikling. Jeg har nydt at 
læse og nørde, men jeg fik også meget øje for mit fantastiske arbejde som skoleleder i en rigtig 
levende hverdag. 
 
Nu er det forår igen, og vi kan se frem til en spændende tid. Inga Pedersen har været leder af 
Naturbørnehaven Følfod lige siden den startede i 1993. Inga har besluttet at gå på efterløn til 
sommer. Hun har været både fyrtårn og tovholder for børnehavens udvikling og hverdag gennem 
27 år. Vi er mange, der har meget at takke Inga for. 
Inga har præget børnehaven, børnene, forældrene, medarbejderne, ja os alle sammen!  
 
Også på lærersiden sker der noget:  
Vi er i fuld gang med at planlægge næste skoleår og det bliver et vildt og godt år på Den fri 
Hestehaveskole! Vi skal sige velkommen til mange nye kolleger, og det glæder vi os til. Vi har haft 
et rigtigt godt ansættelsesforløb, og følger os meget privilegerede over at have så mange 
kvalificerede ansøgere. Det var ikke en let kabale, men vi fik de allerbedste! 
Vi har besluttet at udvide lærerstaben med en lærer mere. Vi arbejder meget med trivsel og 
udvikling, og det vil vi gerne have endnu bedre mulighed for i det kommende år. Vi vil ansætte en 
ny kollega på fuld tid, så alle lærere får bedre mulighed for at lave trivselsarbejde i klasserne. Det 
vil I høre mere om senere. 
Det betyder altså, at vi skal ansætte to barselsvikarer og to faste lærere. Vi har allerede ansat 
Louise Lund Hansen i den ene barselsstilling. Louise har været vikar i dette skoleår, Sofie  er helt 
nyuddannet, og Katrine der skal i årspraktik fra Den frie lærerskole. De tre er ansat som årsvikarer. 
I de to faste stillinger, PV/Henriks stilling og den nyoprettede stilling har vi ansat Daniel og Jakob. 
Tilsammen får vi et virkeligt stærkt lærerhold for det kommende skoleår. 
Det bliver spændende at byde det nye hold velkommen. Vi har gode og grundige procedurer for 
rundvisninger, ansættelsesudvalg og samtaler. Bestyrelsen er meget engageret i det arbejde. 
 
Vi ser frem til et nyt skoleår, hvor vi forhåbentligt kan samles omkring det, som det hele handler 
om, nemlig god hverdag i fællesskab med hinanden.  
I de sidste måneder har vi gjort os en masse erfaringer med på den ene side online-undervisning 
og på den anden side ude-undervisning. Fremover vil vi tage det bedste af begge dele og 
videreføre de gode erfaringer fra begge yderligheder. Det er paradoksernes tid vi lever i, og vi kan 
heldigvis melde at både børn og voksne tilpasser sig og får også noget godt ud af de rammer, der 
nu er givet. 
 
Tak til forældrene for opbakningen til vores arbejde. Tak for både kritiske og undrende spørgsmål. 
Tak for ideer og medleven i vores hverdag. Vi bruger det hele til at udvikle lige præcis vores 



hverdag i børnehave, SFO og skole på Den fri Hestehaveskole. Vi håber I frimodigt vil henvende jer 
til os, når I har noget at spørge om eller undrer jer over. 
 
Tak til bestyrelsen, der tager det overordnede ansvar og som følger med i vores daglige arbejde i 
stort og småt. Bestyrelsen lægger mange kræfter i at være sparringspartner for os i ledelsen og for 
at have fingeren i både jorden og på pulsen. Det er ikke en let sag at være både overordnet ledelse 
og samtidig forælder i en eller flere klasser/blomstergrupper. Vi skylder jer alle både en stor tak og 
stor respekt. 
Tak til støtteforeningen for at være med til at binde os sammen med høstfest, julekalender, støtte 
til ture og sidst også bidrag til vores vildt flotte multibane i skolegården. Jeres engagement og 
arbejde er både værdifuldt i sig selv og et godt forbillede for alle vores børn og elever. 
 
Tak til alle medarbejdere. Vi siger, at vores skole skal være et godt sted at være både barn og 
voksen. Det er ikke en floskel, der hives frem til festlige lejligheder, det er noget, som vi mener. 
Det skal være godt at være en del af vores fællesskab og det kræver noget af os alle sammen. Alle 
medarbejdere møder på arbejde for at gøre en forskel og være en del af det forpligtende 
fællesskab, som vi har her i huset. Det skal både være givende, sjovt og betydningsfuldt. Jeg 
mener, at vi har et meget betydningsfuldt arbejde, og det er med den alvor, at vi går på arbejde og 
løser vores opgaver. Men det må nu også godt være sjovt, og det synes vi faktisk, at det er. 
 
Når solen skinner, når regnen trommer, når bøgen springer ud, så er det godt at være på Den fri, i 
det fri.  
 
Venlig hilsen Vibeke Helms, skoleleder. 
 
 
 


