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Kære generalforsamling 
 
Tak for ordet.  
 
Bare at være her, er i sig selv et privilegie og nu tror vi på det vender, og vi må være mere 
sammen. Det er godt at se jer. 
Vi har fundet en ny måde at holde generalforsamling. Vi prøvede det første gang i september, og 
vi gentager det i dag. Efter det formelle herinde, mødes vi i skolegården til mad og mere snak. Vi 
håber meget, I har mulighed for at blive for en stund. 
 
Generalforsamlingen er en aften vi gør status og ser frem. Det er her vi gør holdt og giver bud på, 
hvordan det hænger sammen i børnehave, SFO og i skole.  
Vi er her fordi, I forældre har valgt at bruge jeres ret til at skabe og drive friskole, SFO og 
børnehave. I har valgt at være med til, at sætte rammerne og værdierne for jeres børns hverdag. I 
er ret modige og seje, husk lige på det! 
Der er rammer vi skal forholde os til: Dagtilbudsloven, friskoleloven og vi skal stå mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i Folkeskolen.  
Vores børn skal lære mindst det samme, som børn på alle andre skoler. Vores børnehavebørn skal 
have et tilbud der falder indenfor dagtilbudsloven. 
 
Siden vores generalforsamling i efteråret, har vi haft mulighed for at gøre endnu flere erfaringer 
med at holde skole og børnehave, på nye måder. Det er ikke en udviklingsmulighed vi har opsøgt, 
eller som vi sætter pris på, men som vi naturligvis får det bedst mulige ud af. Det er vores opgave. 
Det er en opgave, I alle kender fra jeres egne familier og jeres egne jobs.  
 
Når vi sætter kikkerten for det øje der ser længst, og holder fast i, at vi på den lange bane har øje 
for målet, når vi ser langt, er vi sikre på at vi når frem til de resultater vi higer efter. Det skal nok 
gå, alle børn kommer i land på den anden side. Det gælder både fagligt og socialt. Hver med deres 
fortælling og deres forudsætninger. Ikke alle når det samme, og ikke alle bliver lige dygtige fagligt 
eller socialt. Det er et vilkår, uanset hvordan vi tilrettelægger hverdagen. Vi kender vores værdier 
og vi kender vores faglighed. 
Når kikkerten sættes for de kortsigtede perspektiver, er det mere bekymrende. Der er mange ting 
vi ikke har haft mulighed for. Det sidste 1,5 år har vi haft mange begrænsninger i vores skoles 
kulturelle liv – meget af det der binder os sammen, som forpligter os og som gør, at vi netop er 
Den fri Hestehaveskole. Der hvor vi løfter i flok og alle kan høste mere end de sår, det der giver os 
særligt indhold i hverdagen om vi er lærere, pædagoger, elever, børnehavebarn eller stab. Alle vi 
der kommer her hver dag. 
Alle de årsager I har valgt vores skole på, har vi holdt indendøre sammen med eleverne. Den tætte 
skole, SFO og børnehavehverdag.  
Vi har kunne rigtig meget, i mindre hold. Vi har ikke været sammen på tværs – det gælder også 
vores afdelinger:  Børnehave og skole.  



I forældre har haft mindre adgang, mindre indsigt og en anden rolle. I har måske oplevet at være 
udenfor, ikke bare i bogstavlig forstand, fordi I helt konkret er blevet i skolegården, men også i den 
forstand der bider mere, I har ikke haft muligheden for at se jeres barn med kammeraterne, på 
tværs af klasserne eller grupperne, og i samspil med deres voksne. Det må være et savn og endnu 
en frustration i rækken af dette års frustrationer. Selvom vi synes vi har skrevet og delt billeder i 
en lind strøm, så er der ikke noget der kan erstatte den ægte levende vekselvirkning. At vi mødes, 
ser hinanden, taler sammen med kropssprog og mærker stemningen.  
Det er en uvurderlig del af vores friskole. Vi har manglet jer i vores hverdag, og vi ser frem til, at vi 
ikke længere skal fortælle jer om retningslinier, testtider og aflysninger – at samværet, indholdet 
og værdierne i vores skole igen kan komme i forgrunden. 
 
Hvad er det så der er foregået, bag de lukkede døre og på Lunden? Heldigvis er der sket rigtigt 
meget, af det vi er her for. At børn og unge er på vej til at finde ud af hvem de er og at de bliver 
rigtig gode til netop det. At blive til nogen med en masse færdigheder, viden og erfaringer: 

o De har øvet sig 
o De har trænet 
o De har lært nyt, om det er at tage flyverdragt på, eller at fremlægge foran klassen, så er det 

milepæle. 
o De har råbt og skreget i glæde og raseri 
o De er blevet afvist og har tabt  
o De er opnået succes og mærket smilet der kommer helt indefra 
o De har været nervøse over at komme i skole efter mange, mange uger hjemme. 
o De har været trætte, trætte, trætte, fordi det med at være sammen med andre, er vildt 

meget mere anstrængende end at være hjemme på værelset – andre har haft det lige 
modsat. 

o Rigtig mange har taget faglige spring, godt hjulpet af jer derhjemme 
o Klasserne er på vej til at finde hinanden igen. Vi så det meget tydeligt i vores OL-uge i 

slutningen af maj. Klassefællesskaberne er værdifulde og afgørende, også fordi vi alle på 
forskellige tidspunkter har brug for en hånd. 

o Alt sammen det der er vores kerneopgave, der hvor dannelse er omdrejningspunktet. 
 
Det er ikke kommet af sig selv. Alle medarbejdere har gjort en usandsynlig stor indsats for at 
holde sammen på hverdag, fællesskab og somme tider endda sig selv. Det har på alle måder 
været et vildt år, og for jer på sidelinien, har det måske set let ud, også fordi vi sætter en ære i 
at hverdagen skal glide og tingene skal spille. Jeg er fuld af beundring for alle medarbejdere.  
Erfarne som mindre erfarne har taget ansvar og ejerskab til vores fælles opgave, uanset hvor 
mange gange den opgave så har ændret rammer og karakter i løbet af året. Lederteamets 
opgave er at bevare overblikket og sætte den praktiske kurs, og jeg sætter utrolig stor pris på 
det samarbejde vi har.  Stort, stort tak til hele holdet. 
Den overordnede kurs sættes af bestyrelsen, og også jeres opgave har været særlig siden 
sidste generalforsamling. Nye blev valgt ind i efteråret, og opgaven skal defineres på ny. En del 
arbejde er foregået online, og vi sætter pris på, vi igen kan mødes i virkeligheden og sætte 
fælles kurs. Tak til bestyrelsen for en enestående indsats, jeg ser frem til vores kommende 
arbejde.  
 



Efter sommerferien tror vi på at vi kan genoptage morgensamling, lejrskole og hele vores 
undervisningsrække. At børnehavebørnene kan være med fælles ting, og vi i det hele taget, 
kan bevæge os frit rundt blandt hinanden. Vi ser frem til at vi møder jer forældre, uden at 
skulle tænke på, at bede jer om det ene eller det andet.  
Vi ved godt, vi ikke vender tilbage til den hverdag vi kendte før. Det bliver en ny virkelighed, 
hvor vacciner, mere rengøring og grundig hygiejne bliver integreret i det vi kender som 
hverdag. 
Vi tager på lejrskole på Bogensholm, fejrer Høstmarked og skal ses til Klejnerup lige før jul.  
 
Vores visions- og fokusområder vil vi fortsat udvikle og integrere i hverdagen.  
I året der kommer, vil vi også for alvor få gjort noget ved, helt nødvendig ventilation i huset 
mod syd, vil vi fortsætte med at indrette Lunden og vores løbende renoveringer ude og inde. 
Meget af det, sammen med jer forældre på arbejdsweekender. 
Vores økonomi er fortsat god og stabil. 
 
Vi udvidede lærerstaben med en ekstra lærer sidste sommer, det er vi meget glade for. At alle 
lærere har trivselstimer, er en ressource vi har haft meget glæde af i dette skæve skoleår. Vi 
fortsætter arbejdet i det kommende skoleår, hvor vi forhåbentligt ikke skal ændre hverdagen 
med samme frekvens som vi har gjort i det forgangne år, og dermed kan få endnu mere ud af 
trivselsarbejdet.  
 
På trods af alle ændringer og kaos i verden, er hverdagen her på Den fri, er en god hverdag. Vi 
har brugt en masse kræfter på at lære hinanden bedre at kende, og finde frem til den fælles 
bedste hverdag. De nye på holdet er taget godt imod, og har taget meget fra.  Måske har vi 
haft mere tid til det, fordi det har været et mere indadskuende år, end det ellers ville have 
været. Vi er et fantastisk godt hold. Vi fik lige mulighed for at være på pædagogisk weekend i 
efteråret, og her mærkede vi i høj grad, at vi er et samlet hold, der gerne vil hinanden. Vi har 
også haft mulighed for et par pædagogiske aftner efter sidste genåbning. Det virker og det 
rykker, når vi er fælles. Tak til hele det samlede personale for at holde hånden rolig og hjertet 
varmt. 
Vi er her fordi vi har verdens vigtigste job. Det kan godt være der er en enkelt vaccineforsker, 
der måske også roder med noget vigtigt. Men her bliver mennesker til og det giver mening, ud 
over alt andet. Vi har stor frihed til at tilrettelægge hverdagen, så vi imødekommer så mange 
børn som overhovedet muligt. Vi kan tilrettelægge meget tæt på lige præcis den gruppe børn 
vi har med at gøre, lige nu. Vi er en meget levende arbejdsplads, hvor kolleger siger ja og juhu, 
mere end de siger nej og men. Det er meget værdifuldt og det giver så meget energi. 
Friheden er en stor gave, det er også et kæmpestort ansvar. Frihed er jo også frihed til at tage 
fejl og til at tage dårlige beslutninger. Vi kan ikke sende skylden videre til kommunen eller til 
andre. Vi må stå på mål på det vi gør. Det er et ansvar jeg er meget bevist om, og også er 
meget glad for.  
 
Tak til bestyrelse og andre aktive forældre. I præger vores skole, SFO og børnehave, og vi har 
godt fat i hinanden. Det kommer ikke af sig selv, når alle vil så meget. Det kan koste debat og 
diskussion, og det er godt givet ud. Tak for indsatsen, den er uvurderlig.  
Tak til alle der er med til at præge hverdag og visioner på Den fri Hestehaveskole. 



 
 
 


