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Skolebestyrelsesformandens årsberetning for skoleåret 2019/2020 

Det er jo så her, du kan læse om, hvad vi har bedrevet i skolebestyrelsen og på Mølholm 

Skole i det forgangne år. Og lad det være en god mulighed for os alle – mig selv inklusive 

– til at få et lille referat af, hvad der egentlig er sket. Jeg har en formodning om, at vi alle 

har og har haft en fælles og nærmest synkron nedsmeltning og en nu fuldstændig blank 

hukommelse om, hvad der skete i vores liv før …..du ved nok…. 

Reflektioner over ”du ved nok hvad” 

Så lad mig lige starte med at reflektere over den sidste lange periode med nedlukninger 

på stribe og en fuldstændig uvant indgriben i vores privatliv såvel som arbejdsliv. Der er  – 

når følelsen af bekymring, afmagt of frustration har lagt sig – følelsen af STOLTHED. Jeg er 

så stolt af vores skole og alle der er involveret i den. Jeg er stolt af: 

- Skolens ledelse for at handle hurtigt og især for at hele tiden at informere forældre 

og elever om hvad der sker. Også at informere selvom beskeden er ”vi ved ikke så 

meget lige nu, men vi arbejder på det”. Det skaber tryghed. Tryghed har været 

nøgleordet, da eleverne startede op i skolen igen. De blev mødt med krav om 

håndvask ved indgangen til skolen – men de blev også mødt af kendte voksne og 

dejlig musik, som skaber god og tryg stemning hver morgen. 

 

- Skolens ansatte, som lynhurtigt og uden varsel skulle omstille normal undervisning til 

”online undervisning” og skabe ro og tryghed for deres elever – på afstand. Det 

vidner om en kæmpe omstillingsparathed. 

 

- Alle forældrene til elever på skolen. Stort set alle har bakket op. De få, der har 

udtrykt ængstelighed, har haft personligt kontakt med skolen og har fundet en ro i 

det. Og vi ved, at forældre (som mange af os jo er) har båret tunge læs i denne 

periode, hvor vi både skal passe et job (hvis man er så heldig stadig at have et), 

enten ude eller hjemme, lære nye ”corona-regler” overalt hvor vi befinder os, 

bekymre os om vores egne forældre og evt. udsatte i familien – samtidig med at vi 

skal være trygge voksne for vores børn og fortælle dem, at det hele bliver godt 

igen. Selvom vi ind imellem har haft mest lyst til at sætte os ned og tude og håbe 

på, at der kom en voksen, og fortalte OS at det hele bliver godt igen. 

 

Og så er jeg især stolt af: 

- Alle vores yngste elever på skolen fra 0-5 kl. De skulle bære det tunge åg at være 

dem, der sparkede døren ind til corona land og sætte gang i samfundet igen, da 

de som de første åbnede Danmark op igen ved at starte i skole. Heldigvis har de 

med deres iver og barnlige glæde vist alle os andre at isen kunne bære, og at vi 

andre også kan træde varsomt ud i verden igen. 

 

- Vores ældste elever fra 6- 9 kl. som nok har lidt det største afsavn. Præcis som den 

norske sundhedsminister sagde i en fantastisk tale – så kommer sommeren, hvor du 

er 15 år, aldrig igen. Sommeren hvor du er 45 år ligner nok lidt den hvor du er 46 år, 



så den kan vi tage om. Men ikke sommeren hvor du er 14, 15 eller 16. Der er SÅ 

meget, du skal nå i den alder og alligevel har de siddet pænt på deres værelser 

og lavet lektier og været online med skolen. De har set de samme 3-4 kammerater 

og har (overordnet set) opført sig præcist som de er blevet bedt om af 

myndigheder og voksne. Jo jo, måske halter det (stadig) enkelte steder med at 

tømme opvaskeren og smide sine pizzabakker i skraldespanden… Men du ved 

hvad jeg mener. 

 

Det er godt gået og det gør mig stolt og det giver mig også en ro i at blive gammel en 

dag. Trods vi voksnes evige rysten på hovedet af ”ungdommen nu til dags”, så har jeg 

opdaget, at vi nok godt alligevel kan overlade denne verden til de unge en dag. Og tro 

på at #Det bliver godt igen! 

Tak for i aften – det var det hele…. eller 

Måske var det i virkeligheden nok det vigtigste, jeg havde på hjerte efter dette underlige 

skoleår, men da dette nu ER en årsberetning, så skal vi da have følgende ting med fra 

skoleåret, der næsten er gået. 

For det var jo ikke bare et hvilket som helst skoleår. 

Skoleleder KP går på pension 

Men nemlig en helt særlig start på efteråret, da vi sagde farvel til vores daværende 

skoleleder Kristian Pedersen. Både børn og voksne var med til at gøre det til en fantastisk 

dag - om end utrolig følelsesmæssigt overvældende. Grinene og tårerne fik frit løb og 

Kristian blev sendt afsted med manér. 

Styr på tingene 

Og knap var Kristian gået ud ad døren overdrysset med sang og farvelkrammere, før vi i 

bestyrelsen – sammen med forvaltningen – kastede os over den vigtige opgave at finde 

en ny skoleleder, der kunne føre Mølholm Skole videre i den helt rette ”Mølholm ånd”. Det 

var en lang og grundig proces, og som alle ved, kunne vi til juletid stolt sige velkommen til 

Peter Nødskov som vores nye skoleleder. Eller ny og ny… nogen hentede ham ovre på 

hans kontor i centerafdelingen, for der Peter nemlig været i 15 år. Så han kender skolen 

ualmindelig godt, hvilket vi sammen med Peters øvrige kvalifikationer ser som et stort plus 

for skolen, og jeg vil da også benytte lejligheden til at rose bestyrelsen for deres 

fremragende arbejde med at vælge den rette person til jobbet 😉. Vi har ikke fortrudt. 

Processen her er heldigvis ikke noget vi skal igennem alt for ofte, for det optog faktisk en 

stor del af vores arbejde frem til jul. Men processen var vigtig for skolens videre forløb, og 

nu kan vi finde lidt (arbejds) ro i, at der er fuldstændig styr på det på ledelsesgangen i 

grøn fløj. 

Vi drømmer stort! 

Sideløbende fik vi dog tid til at drømme om og forestille os de nye lokaler, som du måske 

har bemærket er under opførelse. Kort fortalt, så er der kommet nye regler omkring 

valgfag for udskolingen, hvilket betød at vi havde svært ved at leve op til de nye krav vi 



blev stillet overfor, ift hvilke lokaler vi kunne byde på. Dette har også været en lang 

proces, hvor også lærere og ansatte har engageret sig i forløbet og de har bl.a. været 

ude og se på hvad andre skoler gør. Gode folk på kommunen har tegnet udfra vores 

ønsker og vi har fået opfyldt alle vores behov. Især er det jo vigtigt at påpege at vores nye 

musiklokale bliver Vejles STØRSTE!!! Bare fordi vi kan! 

Musiklokalerne bliver bygget på/ved den gamle scene i gymnastiksalen og som en del af 

den nye tilbygning for enden af gavlen. I fagfløjen er håndværkere så småt i gang med at 

ændre det ”gamle” musiklokale og håndværk og design lokalet (det vi oldschool typer 

kalder ”sløjd”). Her bliver vægge åbnet op med vinduer, der kommer nyt og tidssvarende 

inventar, og det hele bliver super lækkert både at undervise i og at blive undervist i. 

Som så tit, når politikere laver nye regler…. Følger der ikke en pose penge med, så man 

bare kan opdatere skolen og f.eks. lokaler til de nye krav. Heldigvis har vi på Mølholm 

Skole mulighed for at finansiere en stor del af projektet for penge vi allerede har. 

Forvaltningen støttede op om vores initiativ ved at finansiere en stor del af fagfløjen. Hvis vi 

er heldige, står alle de nye lokaler færdige lige omkring skolestart i august. Så er der igen 

noget at fejre 😊 

OMG – jeg var lige ved at glemme… 

AULA, forældre intra´s nye lillebror, som vi ikke rigtig ved om vi elsker eller hader. Aula lod 

vente på sig, men kom endelig i gang efter efterårsferien. Som med al nyt IT, så fungerer 

det godt…. Og så er der ind imellem nogle småfejl og mangler. Og når man er færdig 

med at hamre i tastaturet, og slå sit hoved lidt for hårdt ned i bordet, så kan man lige tage 

sig et glas…. Vand og evt. rapportere fejlen til en voksen på skolen, og så er det hele 

allerede blevet lidt bedre. Velkommen AULA. 

Og valg blev der heller ikke noget af 

Vi skulle faktisk være klar med at præsentere nye medlemmer af bestyrelsen omkring nu, 

da der skulle have været valg i april måned. P.g.a. ”du ved nok”, så blev det også aflyst. 

Vi forventer at der kommer en ny dato til valg lige efter sommerferien. Det gode ved den 

nyhed er, at du stadig kan nå at stille op 😊. Vores kageordning er elendig, men møderne 

er konstruktive (og til tider sjove)og du får medbestemmelse på en lang række punkter, 

der drejer sig om skolens drift og som i sidste ende påvirker trivslen for både dine og mine 

børn. Vi skal nok melde noget ud, når vi nærmer os. 

Ind imellem disse punkter… 

Beskæftiger vi os med alt muligt som løn – og driftbudgetter, dialogmøder, trivselsmålinger, 

ansættelser, professionelle læringsfælleskaber og meget, meget mere. Hvis du måske 

stadig er hjemsendt eller karantæneramt og gerne vil vide mere om det hele, så ligger 

alle referater på skolens hjemmeside – bare giv den gas. 

Det var SÅ det hele 

Jeg vil gerne slutte af med at sige, at jeg håber vi kommer til at se mere til hinanden i 

fremtiden – sådan helt bogstaveligt. Jeg glæder mig til at vi kommer tættere på den 

verden, vi kender, hvor vores børn står på scenen i Musikteatret og synger det bedste de 



har lært, hvor vores børn er aktive og leger sammen, hvor de må holde hinanden i 

hånden igen og vi alle kan mødes til de arrangementer, der også kendetegner den skole 

– og den bestyrelse som jeg er stolt af at være formand for. Rigtig god sommer til Jer alle, 

jeg håber inderligt den danske sommer strammer sig an i år – for os alle. 

Anne Meldgaard Frandsen 

Formand for skolebestyrelsen på Mølholm Skole. 

 

 


