
Årsberetning 2021 

Kære medforældre, medarbejdere og elever. 

Årsberetningen for 2021 bliver i år skriftlig, da vi gennem flere år har afprøvet forskellige modeller, og der 

ikke endnu er fundet en, der viser at andre end bestyrelsen lytter med. Vi er alle travle mennesker, derfor 

får I den på skrift og kan tage den frem ved lejlighed. 

Januar 2021 – startede med et elevtal på 564, og lå i det kvartal, hvor vi førte tilsyn med skolens indsats for 

at opspore og hjælpe i forhold til ordblinde elever. Vi fik også prøvet det af at gennemføre 

bestyrelsesmødet online. Jeg foretrækker nu fortsat at se jer alle med fysisk fremmøde. 

Vi prøvede at puste liv i et fokus på Sikker Skolevej. Det er et ømt emne, der er svært at få hul på, da en del 

af løsningen og derfor også problemet ligger i forældreadfærd. Vi er ikke lykkes med at finde en god måde 

at motivere flere forældre til at lade børnene selvtransportere – det giver flere biler omkring skolen – 

hvilket styrker forældrenes oplevelse af, at der er meget trafik, og at det derfor er lidt mere sikkert, at køre 

børnene til skole. En skrue uden ende desværre. Men vores principper for trafik fik et gennemsyn. Jeg 

håber at vi en dag får knækket nødden. Intention og indsats er der ikke meget at udsætte på. 

Vi fik midler til at understøtte mere bevægelse i skoletiden. Vi var med til at prioritere de ældste elever og 

derfor fik vi anlagt en fitnessbane, så også vores lokalmiljø kan få glæde af den. 

Resten af vinteren samt foråret gik meget med sygdomsregistrering og med at navigere i retningslinjer og 

restriktioner inde på skolens kontor. Skolen fik positiv feedback ift. informationsniveauet og selv om mange 

stier skulle trædes for første gang på grund af hele tiden skiftende retningslinjer og restriktioner, er vi 

kommet fornuftigt igennem alligevel. Vi fik midler til at understøtte de sociale fællesskaber, så alle årgange 

gik sommerferien i møde med en god klasseoplevelse i bagagen. 

Vi var med til at justere på tilbuddet i Fodboldklassen. På forsøgsbasis fik nogle elever mulighed for at gå på 

Kokkelinje. Desværre blev kokken syg, så der er ikke nok erfaring med tilbuddet til at vide, om det var godt. 

Til gengæld er det et fint billede på, at vi bakker op om fleksible løsninger, der tager udgangspunkt i at 

udvikle skoletilbuddet til eleverne. 

Vi har investeret i at oprette tre 0. klasser. Det er en særlig ting at starte i skole, så de bedste 

forudsætninger kommer med en god klassekvotient.  

Guldminen fik revideret og opgraderet deres mål- og indholdsbeskrivelse. Det er vigtigt, at vi tåler at være 

lige så ambitiøse på børnenes ret til meningsfuld fritid, som til god skole. Produktet er en god 

retningssætter for Guldminens fortsatte udvikling. 

I årets løb blev der på elevrådets opfordring arbejdet for at få det Grønne flag. I evalueringen besluttede vi 

at spare på ressourcerne der skal bruges til det store dokumentationsarbejde, men stadig have fokus på 

miljø som en integreret del af undervisningen gennem hele skoleforløbet. 

Vi investerede igen tid og opmærksomhed på at komme ud til alle forældremøder og efterfølgende 

informationsmøder til kommende elever. Inger lavede et godt stykke arbejde med at lave en 

informationsfolder, så vi alle kunne huske at sige det vigtigste. Det er en synlighedsstrategi der er kommet 

for at blive og vi kan i høj grad stå inde for, at alle forældre vi har været i kontakt med, har vidst at vi har en 

engageret bestyrelse, og at der skulle være skolebestyrelsesvalg i det efterfølgende forår 2022. 



Vi deltog i Landsmødet for Skole og Forældre med hele tre bestyrelsesmedlemmer. Det var en rekord og 

der kommer måske til at gå lang tid inden vi kommer op på det antal igen. Jeg udtrådte af 

hovedbestyrelsen, men vi har da fortsat god brug af det politiske vidensgrundlag. 

I oktober fik vi ført tilsyn med vores SP-tilbud. Det er et godt og vigtigt tilbud at have, så vi kan sikre flere 

børn og familier et godt skoleforløb selv om de har andre forudsætninger for læring end mange andre.  

Vi gik ud af 2021 med et elevtal på 587. En tilskrivning på 27 elever.  

Vi har lavet et hav af høringssvar og deltaget i alle dialogmøder og ansættelsessamtaler der har passet ind i 

fritidens stramme kalender. 

Jeg takker bestyrelsen og ledelsen for et godt samarbejde og ser frem til næste valgperiode. De sidste 4 år 

er gået hurtigt og vi er nået godt omkring med vores tilsyn af skolens virke. Jeg håber, at vi fortsat vil være 

fælles om den konstruktive dialog, om skolens fortsatte udvikling og en værdigrundlag, som vi kan stå inde 

for. 

Jeg ser frem til arbejdet med bedre elevinddragelse og -demokrati, så vi kan blive endnu mere skarpe på at 

skabe den skole, som vores børn så inderligt fortjener. 

Jeg takker Katrine for rollen hun har taget i bestyrelsen. Resten af bestyrelsen ser jeg igen efter ferien. 

God sommer til alle. 

Fmd. 

Charlotte 

 

 


