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Hvordan kan vi lave fællesskaber, når vi ikke kan være sammen? 

Det har krævet stor kreativitet og velvilje at lave skole på afstand- det har været svært og 

hårdt for nogle, men faktisk også en mulighed for at finde mere ro og faste rammer for 

andre. Børn og voksne har savnet hinanden og savnet at være sammen- men det kan 

også være svært at skulle tilbage til de store rum og de store fællesskaber. Vi har i 

bestyrelsen naturligvis løbende drøftet hvordan vi kan drive skolen bedst muligt under de 

vilkår, der har været. Det har været afgørende at arbejde med ikke at skabe unødig 

utryghed og for mangler regler, men samtidig selvfølgelig overholde de retningslinjer, vi 

har fået udstukket fra ministeriet. Heldigvis er morgensamlinger og fælles aktiviteter blevet 

muligt igen og vi er forhåbentlig på vej mod skole, SFO og børnehave uden testning og 

afspritning. 

Det fysiske og psykiske være- og læremiljø i børnehaven, i SFO og på skolen. 

Vi har i skrivende stund 41 medarbejdere og 250 børn. 

Lærere og pædagoger går på arbejde med hud og hår, og det kan være slidsomt og noget 

som vi skal være opmærksomme på.  

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø er der udarbejdet et arbejdspapir til det videre arbejde 

med vores bygninger og fysiske arbejdsmiljø, vi er blandt andet ved at kigge på 

ventilationssystemet. Og i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er vi altid nødt til også have 

fokus på stress og på kommunikation i vores hus, hvilket allerede er fokusområder og 

noget, vi arbejder med.  

Det obligatoriske tilsyn i børnehaven sidste efterår gav stof til eftertanke ift. hvordan der 

arbejdes meget praksisrettet med gode refleksioner og at der er stort fokus på børnene og 

deres trivsel ud fra hvad der er brug for i den konkrete situation, fremfor hvad en skriftlig 

formel kan diktere. Dette er et udtryk for en stærk faglighed, som vi skal huske at værne 

om og sætte pris på. 

Goddag og farvel til børn og voksne 

Vi har både sagt goddag til nye kræfter, der skal være med til at lave skole og børnehave 

og vi har også sagt farvel til gode kræfter, der har været med til at lave børnehave og 



skole. Begge dele er noget vi som bestyrelse tager aktivt del i og noget som får plads i 

bestyrelsesarbejdet.  

Værdier  

Vi arbejder i bestyrelse med at gøre vores værdier og visioner mere konkrete og det 

indeholder selvfølgelig også hvordan værdierne/visionerne bliver tydelige i det daglige 

arbejde. Vores skole er forældrenes skole og det skal vi hele tiden have for øje og arbejde 

for. Det betyder at vi kan være med til at sætte vigtige områder på dagsordenen og at vi 

har mange muligheder for at være med til at sikre den gode skole og børnehave, vi har. 

Men det betyder f.eks også at vi skal forvente af hinanden som forældre at vi bidrager og 

deltager på forskellige måder med det, vi har. Det er så vigtigt at vi melder os ind i de 

forskellige forældreråd i klasserne, melder os til arbejdsweekend, melder os til bestyrelse 

og støtteforening og hvad der ellers er af opgaver igennem et langt skoleliv. Uden os 

forældre og de kræfter, vi ligger på skolen er der ingen høstfest, støtteforening, lejrskoler 

osv.  

Valgår 

2021 er igen et valgår her på DFH – til generalforsamlingen skal vi både have valg til 

Støtteforeningen og til bestyrelsen. I Støtteforeningen skal der vælges to nye medlemmer 

og i bestyrelsen skal der vælges 3 medlemmer, hvoraf både Niels Jakob, Jacob og Rene 

modtager genvalg. Mere om det senere. 

Tak 

Til sidst skal der lyde en stor tak til for personalet, støtteforeningen, bestyrelsen, 

forældrerådene og alle I forældre, der deltager og er her. Tak fordi I vil være med til at lave 

friskole og børnehave med engagement, gode ideer og lyst til fællesskabet.  

 


