
Årsberetning for skoleåret 2018/2019 

Så er vi her igen – tæt på velfortjent sommerferie – og snart færdige med endnu et 

skoleår. Det er derfor tid til en årsberetning fra skolebestyrelsen, hvor jeg i store 

træk ridser op, hvordan det hele egentlig er gået i dette skoleår. 

Forældretilfredshedsundersøgelse og hvad det medfører 

I starten af dette kalenderår gennemførte vi alle en forældretilfredsheds-

undersøgelse. Undersøgelsen bruges som et værktøj for ledelsen, for at se hvor vi 

kan klappe os selv på skulderen….. men også for at se på hvilke områder vi kan 

gøre det endnu bedre.  

Sidste gang vi gennemførte undersøgelsen var der et par punkter, der hed ”fysiske 

rammer” og ”trafiksikkerhed”. Dem har vi klart forbedret allerede. Så i år var de 

punkter, der stak ud i undersøgelsen ”fysiske rammer” og ”trafiksikkerhed”!? Ja, det 

lyder mærkeligt, og vi kan deraf konkludere, at man kan ikke hvile på laurbærrene 

særlig længe….. Men vi kan også se, at det ikke er de samme områder som sidst 

på de to punkter, der stikker ud. Så vi kan også konkludere, at når vi løser èt 

problem eller forbedrer et område, så rettes opmærksomhed naturligvis på andre 

ting, og der er altid noget at tage fat i. Således har vi givet den gas på vores 

udendørsarealer og skolen står præsentabel og spændende for eleverne. Derfor 

rettes fokus nu mod de indendørsarealer, hvor vi alle gerne ville have flere og 

større undervisningslokaler. Det er til gengæld en opgave med lidt flere 

udfordringer i, da vi ikke som sådan selv bestemmer, om vi lige vil have bygget en 

fløj til hist og her. Men vi har fokus på det og er allerede i gang med at genere folk 

på forvaltningen mest muligt, men ønske om mere plads til vores elever. 

Trafikmæssigt har vi løst nogle knudepunkter, da vi for nogle år siden etablerede 

vores kiss´n´ride ved hallen. (Bemærk venligst at vi nu også har fået sat skilte op, så 

andre end ansatte og indfødte kan finde vej rundt omkring skolen). Der er dog 

stadig utryghed for nogle trafikanter på vejene omkring og til skolen. Vi har været i 

dialog med kommunen omkring forbedring, og vi har afleveret nogle forslag, vi i 

ledelse og bestyrelse selv synes kunne være gode løsninger. Vi er på listen! Men vi 

kan (desværre) også i den ovennævnte undersøgelse se at trafiksikkerheden er en 

udfordring på stort set alle skoler i Vejle, så derfor må vi i solidaritet også væbne os 

med tålmodighed. Der vil dog være fokus på dette område fremadrettet. 

Centerklasserne og pladsmangel. 

Når det handler om udfordringer, er det ærgerligt for mig at skrive om punkter, der 

også var med i min forrige årsberetning. Der er dog både godt og knap så godt 

nyt i sagen om manglende plads til vores udfordrede elever i centerklasserne. 

Vores ønske var (og er stadig) en udbygning af lokaler. Imidlertid har man fra 

forvaltningens side valgt at løse pladsmanglen ved at etablere et tilbud til elever 



på den nuværende Elkjær skole. Her er dejligt med plads og flotte nye lokaler. 

Tanken er at kommende elever, især fra den nordlige del af kommunen får tilbudt 

plads her fra august. Vi venter i spænding og ser om det reelt bliver en aflastning. 

Faglighed på skolen 

På skoler har man åbenbart en forkærlighed for indforståede forkortelser, og i år 

har vi fået en ny: PLF. Ja det siger jo næsten sig selv, men skulle der sidde enkelte, 

der slet ikke er med, kan jeg fortælle at det står for ”Professionelle Lærings 

Fællesskaber”. Det betyder at Vejle kommune arbejder med en indsats, der skal 

forbedre lærernes læring, deres arbejdsglæde og forbedre deres samarbejde på 

tværs af teams og dermed også løfte elevernes læring. 

I udskolingen ændres der på sammensætningen af valgfag. Hvis du vil læse mere 

om hvordan, kan du finde det i dagsordner for skolebestyrelsen (som du 

selvfølgelig har læst allerede, men bare lige skal have genopfrisket). De findes på 

skolens hjemmeside. Kort fortalt skyldes det, at man på Christiansborg synes at vi 

skal have uddannet flere håndværkere (f.eks.), da tendensen lige nu går i en 

anden retning. Vi er ikke helt overbeviste om, at det får vi, hvis vi bare beder 

eleverne om at vælge mellem madkundskab, billedkunst, håndværk & design eller 

musik. Men det vi KAN love er, at vi med 4 valgfag får mulighed for at lave 

spændende, dybdegående og varieret undervisning i samarbejde med både 

Vinding Skole og f.eks. Syddansk Erhvervsskole. Vi ved ikke, om der sker 

holdningsændringer efter det netop overståede folketingsvalg, men for nu er det 

den skabelon, vi er blevet bedt om at følge. 

Runde dage for både skole og skoleleder 

Tilbage i august/september fejrede vi med et brag skolens 50 års jubilæum. Vi 

havde en fredag i det skønneste vejr hvor der var salgsboder, madboder, stor 

teateropsætning, cirkus, forlystelser, musik og små kanoner med stor lyd og meget, 

meget mere. Det glædede mig at se alle de glade elever, som stolt viste deres 

skole og deres forberedelser frem for forældre og andre voksne. Det varmede mit 

hjerte lige så meget at se lærere, pædagoger og personale se lige så glad ud 

som børnene, og selvom det ubetinget har været en ”hård dag på kontoret” for 

de fleste, så kunne man bare se, at det var en af de dage, hvor man kommer i 

tanker om at et job ikke bare er et job, men at der er hjerteblod med i det. Tak for 

det til alle Jer ansatte. Næst efter det, var det jo så lige før jeg kneb en tåre ved at 

se den kæmpe opbakning fra forældrene (og andre voksne og bedsteforældre). 

Hvor er det bare fantastisk og privilegeret, at I møder så mange op sådan en dag. 

Det betyder så meget for alle vores børn, at de kan se at vi voksne faktisk godt 

”gider” at se hvad de har at byde på, og hvad de laver i alle de timer, vi voksne er 

på arbejde. Tak for det. 



Lige efter vores jubilæum fyldte skoleleder Kristian Pedersen 60 år. Det lykkedes alle 

elever og personale at snyde ham ved at ønske ham velkommen om morgenen 

med en meget lang flagallé bestående af alle elever med flag i hånden. Vi havde 

sikret os at han ankom fra den ”rigtige” side den morgen!! Som sidegevinst var der 

vel en 10-12 mennesker, der blev sendt rigtig flot på arbejde den dag, da de 

uforvarende cyklede forbi os. De fik selvfølgelig også en hilsen 😊. Stort tillykke. 

 

Skolens værdigrundlag og principper 

I efteråret var skolebestyrelse og ledelse samlet til seminar på den blæsende 

vestkyst for at behandle vores værdigrundlag og principper. De ligger naturligvis 

opdateret, ny redigerede og klar på skolens hjemmeside. 

Kort fortalt var vores ønske at simplificere vores værdigrundlag, som tidligere har 

været lidt langt formuleret. Vi ville gerne frem til at vi på skolen arbejder og 

underviser ud fra værdigrundlaget. Det kræver også at eleverne kender vores 

værdier, derfor har vi samlet det til 5 punkter, som har betydning for hvordan vi ser 

os selv som skole. Jeg vil gerne opfordre dig til at gå ind og læse dem (under 

”skolebestyrelsen”). Og her kommer min pointe med det, for vi bruger i bestyrelsen 

et udtryk der hedder ”It takes a village to raise a child” (ja, Michelle Obama har 

vist lånt vores udtryk på et tidspunkt, men hun er også en dygtig dame). 

Det betyder, at vi kan lave nok så mange værdigrundlag og afholde seminarer. 

Hvis ikke vi alle er med – skole-forældre-børn så bliver det en svær opgave. Vi er 

en skole med 660 børn, alle med deres egne værdier, egenskaber og skævheder. 

Ligesom os voksne – vi skal alle indgå i et fællesskab, og det kræver noget af os 

alle. Vi skriver bl.a. ”sammen bidrager vi alle til, at vores børn bliver dannede og 

ansvarsbevidste mennesker, der kan indgå i vores demokratiske samfund med 

respekt for sig selv og andre”. Det er vi voksne, der skal lære vores børn det. Og 

ikke kun vores eget barn, vi skal også drage omsorg for og tage hensyn til de 

andres børn, så alle får en følelse af at høre til.  

Det skønne ved, at vælge at lade sit barn gå i en folkeskole, er at du får et godt 

billede af hvilken virkelighed vi lever i. Vi er en broget flok: stille børn, sensitive børn, 

larmende børn, inkluderede børn, sjove børn, glade børn, urolige børn, skønne og 

dejlige forskellige børn. Lad os lære dem alle at navigere i det og se at verden er 

skøn og forunderlig, uforudsigelig, udfordrende og fuld af eventyr, hvis de bare 

kigger ordentlig efter. 

 

På den samlede skolebestyrelses vegne 

 



Anne Meldgaard Frandsen 

Skolebestyrelsesformand 

 

P.S. spoiler alert: der kommer et nyt Forældreintra, der starter lige efter 

sommerferien. Men alle, der har været på en arbejdsplads, hvor man får nyt IT 

system, ved jo heldigvis at den slags bare kører fra dag1…… Husk der er en lang 

sommer inden da…. drik lidt hvidvin på terrassen, slap af og træk vejret godt ind – 

og omfavn det når I kommer tilbage efter ferien. 

 

 


