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Skolelederens årsberetning 

 

Så lykkedes det endeligt at få afviklet vores generalforsamling. Tredje gang må være 

lykkens gang. 

Corona har på få måneder ændre den verden, som vi havde vænnet os til. Vi kendte 

hverdagen og var som oftest selv herre over, hvilke ændringer der skulle ske. Nu er 

verden en anden, og den bliver aldrig den samme igen. Men udover forskrækkelse 

over, at en verdens omspændende pandemi, kan ændre vores verden, hvad kan vi 

så lære af de seneste måneders opbrud.  

Jeg vælger at tage mine medmenneskelige briller på og se på de gevinster, som jeg 

oplever. I karantæneperioden var vi tvunget til at tilbringe meget mere tid sammen i 

familierne, end vi plejer. Det tvang mange af os til at finde nye eller andre måder at 

være sammen på som familie. For min egen families vedkommende blev 10.000 

skridts gåture til en ny måde at være sammen på. Vi motionerede, så naturen og 

snakkede sammen på en helt anden måde end vi plejede. Kort sagt, tog vi os tid til at 

være mere sammen – en tid, som vi havde fået foræret af Corona. Jeg oplever ikke 

kun, at det er vores familie, som har styrket båndene i karantæne, jeg ser og hører, 

at det er en generel tendens.  

En anden gevinst, som jeg oplever er, at vi er blevet bedre til at tænke på andre end 

os selv. Jeg har set mange eksempler i min hverdag på, at forældre eller kollegaer 

har været mere fleksible og forstående overfor andre og deres situation. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne fremhæve den samarbejdsvilje, som jeg har 

oplevet under og efter karantænen. Folk er blevet meget forstående for, at tingene 

fungere bedst, hvis vi samarbejder og alle bidrager, selv om det kan betyde, at man 

ikke helt får opfyldt sine egne ønsker eller behov. 

I vores tre institutioner har alle disse gevinster spillet en rolle i, at vi er kommet 

gennem karantænen uden større forstyrrelser. Det har været en fornøjelse at være 

en del af samarbejdet mellem forældrene og medarbejderne. I har sammen 



navigeret i en usikker hverdag fyldt med krav og retningslinjer, som før var ukendte 

for os alle. 

Lad os sammen bygge videre på, hvad vi har lært af pandemien og tage gevinsterne 

med i vores fremtidige samvær og samarbejde. 

 

Skoleårets start og fejring af skolen 40-års fødselsdag. 

Mandag den 12. august var det skoleårets første skoledag, og fyrretyvende gang, at 

friskskolen bød eleverne velkommen.  

Som det var traditionen, var der et stort fremmøde af både elever, forældre og 

bedsteforældre. Det var dejligt at se gensynets glæde i børnenes øjne og mærke den 

gode og positive stemning, som herskede. 

I alt 88 elever startede på det nye skoleår fordelt på 9 klassetrin.  

Fredag den 16. august blev skolen fyrreårs fødselsdag fejret. Første fejrede vi dagen 
med børnene og legede ”gamle” lege og spiste kagemand. Som en gave til skolen 
havde alle skolens børn hver især farvelagt et æble, som hænger på et stort 
æbletræ. Det smukke æbletræ pryder nu vores indgang til skolen. En gave, som vi er 
meget glade for. 
 
Lørdage den 17. august var der åbent hus på skolen. Efter velkomsttaler fra tidligere 
skoleleder Knud G. Andersen og mig selv, kunne man komme rundt på skolen og se 
den anno 2019, hvilket mange gamle elever gjorden. Eftermiddagen sluttede med 
kagedyst, besøg af en klovn/tryllekunstner og tur på hesteryg, hvis man havde lyst. 
 
Samme aften afholdt bestyrelsen en stor fødselsdagsfest for 160 tilmeldte gæster. 
Det var en fantastisk fest, hvor mange gamle elever og venner af skolen mødte op. 
Bestyrelsen havde lagt mange timers frivilligt arbejde i festen og det var ikke mindst 
deres fortjeneste, at det blev en stor succes.   
 
 

 

 

 



Årets gang på skolen 

Som altid har vi haft travlt med at følge læseplanerne og gennemføre pædagogiske 

projekter. Klasseværelserne har summet af aktivitet, og eleverne har sammen 

lærerne arbejdet med spændende emner, projekter, biografbesøg, museumsbesøg, 

juniorpraktik, erhvervspraktik, studiebesøg, biblioteks ture, på skøjtebanen, 

virksomhedsbesøg, teaterbesøg, skovtur, motionsdag, juleklip, bedsteforældredag, 

emneuge, skoleavis, Lejrtur til Læsø osv. Der har været et meget højt 

aktivitetsniveau i dette skoleår, og ligesom sidste år, har vi vægtet elevernes kontakt 

til den omgivende verden højt. Da det er hertil parallellerne ofte trækkes i 

undervisningen.  

Desværre kom Corona pandemien på tværs af alle vores planer og tvang os til at 

aflyse bl.a. lejrskoler, Islandstur, projektopgave osv.  

Men på trods af det, synes jeg, at vi har et spændende og lærerigt skoleår. 

Igen i år har vi investeret vi nye og moderne undervisningsmaterialer til vores børn. 

Vi har fornyet vores engelske systemer, opdateret vores matematik systemer osv.  

På det digitale område har vi tilkøbt Office 365 til alle vores elever, hvilket gør, at vi 

nu kan bedre kan etablere online fællesskaber, hvilket vi nød godt af under Corona 

karantænen med vores online undervisning over Teams. 

 

Årets gang i børnehuset. 

Børnehuset har ligesom skolen haft et højt aktivitetsniveau igen i år. Der har været 

teaterture, naturskole ved Brokholm Sø, ture til købmanden, i skoven osv.  

I sprogværkstedet har børnene modtage intensiv sprogligtræning og vi har fortsat 

implementeret dialogisklæsning i en pædagogisk veltilrettelagt hverdag både i 

børnehaven og i vuggestuen. 

I børnehaven har medarbejderne lavet et nyt rum – et sanserum, hvor børnene kan 

søge en stille stund eller få læs en historie op i læsestolen. 

På det overordnede pædagogiske plan har vi i børnehuset været i gang med en 

større opgave, nemlig at implementere den nye styrkede læreplan i hverdagen. Det 

har afstedkommet mange gode tanker og dialoger om, hvordan vi gør tingene. Vi er 

ikke i mål endnu, men vi er kommet et godt stykke. 



Endeligt kan skal det nævnes, at Skive Kommune har inviteret os med i et 

samarbejde om den styrkede læreplan, hvor vi uddanner nogle faglige fyrtårne, som 

skal støtte op om implementeringen. 

Medarbejderne i børnehuset har bestræbt sig på at leveret den bedste varer, 

nemlig, at børnene har været glade og trygge i de rammer, som er opstillet for dem. 

Det er lykkedes i tæt samarbejde med vores forældre. 

Fremtiden: 

Ser jeg lidt ind i fremtiden, ser den ikke så dyster ud, som jeg hidtil har syntes. Vi 

oplever stadigvæk en stor interesse for vores skoletilbud, og vi oplever oftere og 

oftere, at vi bliver et aktivt tilvalg fremfor et fravalg af den lokale folkeskole. Den 

samme interesse oplever vi i børnuset, hvor flere forældre har valgt os til fremfor 

den kommunale dagpleje. Det eneste vi måske kunne ønske os, er, at der flytter 

flere unge børnefamilier til lokalområdet. I den forbindelse kan nævnes, at vi 

sammen med en række lokale aktører samarbejder med Skive Kommune om få 

vores lokalområde udviklet endnu bedre.  

Hvorfor vi oftere bliver valgt til, kan der være mange grunde til, men en god grund 

er den historie, som vi fortæller om os selv og hvad vi står for. 

Når man træder ind ad døren på skole, går man under en billedserie af børn med 

teksten "Thise Friskole et godt sted at lære - et godt sted at være. Denne sætning 

mener, jeg afspejler, at dannelse og læring går hånd i hånd. Man skal opleve, at man 

er noget og ikke kun kan noget. Det er dette budskab, vi i fællesskab skal bringe 

videre.  

Takker af 

Sluttelig vil jeg takke alle kolleger, bestyrelse, forældre og samarbejdspartnere for 

jeres bidrag til vores fælles projekt - Thise Friskole og Thise Børnehus  

Specielt tak til Karin, vores tilsynsførende, som vi har set for lidt til i år pga. Corona. 

Vi håber, at vi kommer til at se mere til dig i det kommende skoleår. 

Og endeligt tak til Matthew og Inger, som vi begge træder ud ad bestyrelsen. I har 

begge ydet en kæmpe indsats for vores institutioner - Tak for det – jeg ønsker held 

og lykke i fremtiden.  

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 


