
Formandens beretning 

 

Skoleåret 2021/22 har i bestyrelsesøjemed stået meget i fællesskabs- og værdimæssigt perspektiv. 

Fra forrige skoleår har vi fortsat arbejdet med at styrke kommunikationen mellem skole og forældre. 

Aktuelt med fokus på forældremødernes form og indhold. Vi i bestyrelsen ser nemlig forældremødet som 

et enormt vigtigt forum, måske den vigtigste ramme om forældresamarbejdet både internt i klasserne og 

mellem forældre og lærere/pædagoger. Vi har afprøvet en mere fast form eller struktur inspireret af 

professionel mødeledelse, som har været tænkt til gavn for både forældre og ansatte. Erfaringer fra dette 

skoleårs forældremøder har vi løbende samlet og lader dem indgå i det videre udviklingsarbejde. 

Starten på skoleåret handlede også i bestyrelsen om at vende godt tilbage fra ”Coronaland”. Vi har haft 

fokus på at understøtte personalets og ledelsens arbejde med at få det store fællesskab i gang igen. Med 

det store fællesskab mener jeg fællesskaberne i hovedgrupperne og på tværs af alle klasser. De 

fællesskaber, der også ofte involverer forældrene. Vi startede på skoleårets første bestyrelsesmøde med at 

tage en runde, hvor vi hver især satte ord på, hvad vi – i skolesammenhæng - havde savnet under 

coronanedlukningerne og hvad vi egentlig havde været godt tilfredse med at slippe for. Og den 

rundbordssnak gav et fint afsæt for den videre drøftelse af, hvordan vi får boostet det/de store 

fællesskaber på Vejle Friskole igen. 

En del medlemmer af bestyrelsen har i forbindelse med ovenstående arbejde deltaget i de pædagogiske 

dage i september og november sammen med skolens personale. Disse dage bød på et eftersyn af skolens 

værdier med udgangspunkt i hverdagen og den måde, som tingene bliver gjort på nu. Så altså et eftersyn, 

hvor vi i højere grad arbejdede sammen om at finde værdier end om at opfinde værdier. Jeg tror, at jeg 

taler på alle deltagendes vegne, når jeg siger, at det var meget positive og berigende dage med masser af 

sjove anekdoter og glade glimt fra hverdagen på Vejle Friskole. Og som afledte en yderligere begejstring for 

de ”gamle” værdier uden behov for at opfinde nye. 

Bestyrelsen har også arbejdet på at få revitaliseret aktivitetsrådet (som er et udvalg nedsat med én 

repræsentant for hvert klassetrin, der har til opgave at skabe fællesskabsskabende aktiviteter på tværs af 

klasserne). Det er lykkedes og det siddende aktivitetsråd har allerede afviklet Escape Room-event for 

ældste og filmeftermiddage for både mellemste og yngste. Og knokler nu på med at arrangere årets 

sommerfest, som jo afvikles fredag d. 17.6. – og som samtidig er en fejring af skolens 50-års jubilæum. 

Frem mod næste skoleår arbejder vi i bestyrelsen videre med styrkelsen af det/de store fællesskaber. Og 

den nye bestyrelse beslutter derudover, hvad der skal have særligt fokus efter sommerferien. 

Vi er i den siddende bestyrelse en flok engagerede, snakkende og muntre medlemmer. Vi har højt til loftet 

og er enige om at være uenige på en ordentlig og konstruktiv måde. Den form vil leve videre i den 

kommende bestyrelse, er jeg sikker på. Så meld dig endelig til bestyrelsesarbejdet, hvis du har den mindste 

lyst. Der er plads til alle, som har lyst til at være med. 

 

 

 


