
Årsberetning 
Velkommen til formandens årsberetning for skoleåret 2020/21. Et år der bød på mere af samme læring, 

som vi sluttede sidste skoleår af med. En læring om alt det forældre, elever og skole kan, når de står 

sammen om den fælles opgave, det er at skabe den bedst mulige skole til vores børn. 

Vi fik valgt en ny næstformand – Katrine. Derudover har året budt på et par indsuppleringer, så vi har holdt 

vores bestyrelse kørende på fuldt antal. Det er værdifuldt, at der står friske kræfter klar, når andre må 

melde fra af den ene eller anden årsag. 

Og der har været noget at se til; bestyrelsen var til stede ved alle forældremøder, som en del af vores ønske 

om at være synlige for alle skolens forældre, lærere og pædagoger. Det er en vigtig indsats, som vi vil 

gentage efter sommerferien. Det er vigtigt for bestyrelsens repræsentantskab, at forældrene kender til os 

og ved, at bestyrelsen har en vigtig opgave i den løbende udvikling af og tilsyn med skolen. 

Tidligt på skoleåret satte vi fokus på at nedbringe forbruget af energidrik på skolens område. Det er med 

lærernes hjælp lykkes at nedbringe i hvert fald det synlige forbrug. Mange tak for det. Vi håber, at det vil 

fortsætte. 

Vi holdt fast i traditionen med at fejre personalets dag. Et lille festligt indslag med kage og godter til alle 

medarbejdere på skolen, som anerkendelse for det vigtige arbejde de har ansvaret for at udføre godt.  

Ved evalueringen af Skolernes Motionsdag kunne vi konstatere, at der var et behov for at give de sociale 

fællesskaber næring. Derfor var der anlagt et mere socialt end sundhedsfagligt perspektiv ned over dagen, 

end vi traditionelt ellers har. 

Landsmødet i Skole og Forældre blev afviklet online, og Katrine og jeg deltog bag hver vores skærm. Det var 

en noget anderledes oplevelse, så vi ser frem til et landsmøde med lidt bedre forplejning, end den jeg i 

hvert fald havde til rådighed. Nej, spøg til side. Der er en særlig stemning til et fysisk landsmøde, og den 

glæder jeg mig til at præsentere et par af de andre for i november. 

En del af året deltog jeg som lokal ildsjæl og repræsentant for skolernes forældre i Skælskørområdet i et 

arbejde, der var foranlediget af vores lokale politikere på tværs af partiskel. Det har afstedkommet det 

grundlæggende udgangspunkt, hvorfra forvaltningens opgave med at gentænke kvaliteten af ungelivet i 

Skælskør og omegn skulle tage sit afsæt. Det har været spændende at deltage i, og jeg kan kun sige en 

ydmyg tak til Anders Kofoed, Troels Brandt, Knud Vincent og sidst, men absolut ikke mindst Steen Olsen, 

der lagde grundstenene til de stier, der skulle trædes for at få interessenterne i byen til at samle sig om 

denne fælles sag og ikke mindst for de kræfter, de har lagt i for at få den videre i systemet. 

Derudover har jeg fortsat holdt liv i Slagelse Kommunes netværk for skolebestyrelser. Vores nye skolechef 

er engageret i at samarbejde, og jeg har været til et børne- og ungeudvalgsmøde for at tale på forældrenes 

vegne, da udvalget skulle have input til deres prioriteringer af skoleområdet i forhold til at få flere unge 

mennesker bedre igennem skolen, så deres vej ind i ungdomsuddannelserne blev kvalificeret. 

Det resulterede i en invitation til at deltage i en arbejdsgruppe, der på en måneds tid skulle udarbejde en 

uddannelsesvejledningsplan for Slagelse Kommune. Det vil blive en del af skolebestyrelsens fremadrettede 

virke at føre tilsyn med skolens måde at arbejde med karrierelæring på.  



Derudover har jeg siddet med i en arbejdsgruppe omkring kvalificeringen af et undersøgelsesredskab, som 

politikerne har bedt forvaltningen om at bruge til at dokumentere Slagelse Kommunes sundhedsprofil. Det 

vil I måske komme til at høre mere om, for der er også en forældredel for de yngste elever. 

Når jeg sidder med i sådanne arbejdsgrupper, er jeg meget afhængig af den sparring, jeg får og gennem de 

snakke, jeg har med mine medforældre og skolens ledelse. Derfor er jeg gerne fortaler for, at undersøgelser 

og indsatser skal være så relevant som overhovedet muligt for de enkelte skoler og bidrage til udviklingen. 

Jeg takker for al den sparring jeg har fået – den har været med til at kvalificere mine inputs i høj grad. 

Vi skulle have hejst det grønne flag, men vores ønske om at gøre det til en fælles oplevelse og invitere 

gæster til at gennemføre ceremonien, blev desværre forhindret, så det har vi til gode i det nye skoleår. Jeg 

håber, at vi kan invitere alle interesserede, og jeg kan i hvert fald sige, at det er et ønske at fortsætte med 

at sætte fokus på miljø og bæredygtighed fremadrettet. 

Året har også budt på lidt høringssvar. Et af dem gik på vores lange seje træk med at få sikret en mere 

sikker skolevej, så flere bliver trygge ved at være selvtransporterende til skole. Det skaber sundere elever 

og mindsker trafikken yderligere. Vores trafik og miljøudvalg bliver ved med at få input fra os, når de ønsker 

at investere i cykelstier og sikre trafikforhold, og vi skulle være på tegnebrættet et sted i forvaltningen. Lige 

nu kan vi glædes ved den opfordring, der er til lastbiler, der kommer fra Slagelse om at køre uden om 

Skælskør by, når de skal til industriområdet, Stigsnæs eller hvor de nu kører henad. 

Vi har godkendt timetalsplanen og kunne igen efter flere års opstart af to 0. klasser være med til at 

prioritere tre 0. klasser i det kommende skoleår. Derudover godkendte vi ledelsens forslag om, at 

kommende fodboldklasse skulle kunne rumme plads til madlavningsinteresserede elever. Det er en 

interessant måde at drage nytte af den ekstra faglighed, vi har fået på skolen, da vi ansatte Liselotte, vores 

kok i Madkassen. 

I samme moment kunne vi godkende endnu et sundt og fornuftigt regnskab og budget.  

Vi har også godkendt en ny og revideret mål- og indholdsbeskrivelse for skolens SFO, SFH Guldminen. Jeg 

føler mig meget privilegeret af at blive indbudt til at blive tekstnær i en sådan revidering. Tak til Grith for at 

invitere bestyrelsen ind i processen. Det er med til at give ejerskab og gøre jeres arbejde i Guldminen mere 

synligt i bestyrelsen. 

Vi har løbende været del af ansættelsesudvalgene ved ansættelse af flere nye lærere og pædagoger i årets 

løb. Vi lykkes så fint med vores SP-tilbud, at vi bliver ved med at udvikle på den opgave, hvorfor vi har været 

nødt til at øge medarbejderstaben med flere gode kræfter. 

På foranledning af en evalueringsrapport fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut, gennemgik Lia skolens 

praksis for ordblindeundervisning og opsporing. Vi gør det godt og har udviklet en kvalificeret praksis over 

en årrække. 

Vores skole har også nydt godt af en del opgraderinger, herunder ny LED-belysning og en længe ventet 

renovering af skolekøkkenet. Det er helt sikkert skoleledelsens fortjeneste, fordi de var klar med konkrete 

forslag til, hvordan man kunne anvende en pulje penge, som lokalpolitikerne var villige til at lægge ud til 

investeringer. 

Sidst med ikke mindst; jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke forældrene i bestyrelsen for deres 

deltagelse i og mellem møderne. Det har været et år, hvor vi alle skulle hanke lidt mere op i os selv, men I 

har altså været med til at sikre skolens fortsatte udvikling og drift på trods for lidt anderledes rammer. I 



bestyrelsen sidder også to medarbejderrepræsentanter. I skal også have tak for at sikre jeres kollegaers 

stemme ind i bestyrelsens refleksioner, for de er med til at kvalificere de beslutninger, som vi træffer 

sammen i den sidste ende. Jeg vil gerne takke Holger, der som ny elevrådsformand er ved at finde sit 

fodfæste. Du har ikke haft nemme vilkår i forhold til at inddrage dine med-elever i så høj grad, som du 

gerne ville. Men du skal vide, at du gør det godt og bare skal klø på. Du har stor værdi i vores snakke og 

dine med-elever skulle bare vide, hvor godt du repræsenterer dem. 

Endelig skal jeg sige tak til Lia og John. I har om nogen været med til at styre skibet gennem nye farvande, 

og gjort det på en måde, så skolen er kommet klogere ud af skoleåret. Jeg håber, at der er gjort brugbare 

erfaringer, som kommer skolen til gode i mange år fremadrettet. 

John, du skal have en særlig tak for den sparring du tilbyder og for at være på forkant med dagsordener 

gennem et år, hvor du også har haft rigeligt at se til. Det sætter jeg stor pris på. Jeg er fuldt ud overbevist 

om, at vores skole bliver den bedste version af sig selv, når vi arbejder godt sammen på alle niveauer, og 

det har du naturligvis en stor aktie i. 

Jeg vil slutte beretningen af for denne gang. 

Spørgsmål? 

 


