
Formandsberetning 2021/2022 

Kære forældre, Kære skolekreds 

Beretningen er bestyrelsens anledning til sammen med jer, at tage et kig bagud og evaluerer året 

der er gået. Bestyrelsen har gennem året arbejdet med mangeartede opgaver med fokus på at 

opfylde skolen og Børnehusets formål, værdigrundlag og vores strategiske fokus. Arbejde der gør 

det spændende og udfordrende at være en del af bestyrelsen.  

Vi har over en længere periode haft et særligt fokus på SFO´en på flere niveauer. Marianna er 

ansat som ny leder, dette tegner meget positivt og vi er allerede meget glade for samarbejdet. Vi 

har i bestyrelsen prioriteret at styrke både SFO og mellemtrinnet og har opnormeret. Dette efter 

samme model som vi kender det fra indskolingen, med en pædagog der både støtter på 

mellemtrinnet og ligeledes følger med børnene i SFO. 

Indretningen er ligeledes i proces. Medarbejdere både fra skole og SFO har sammen med 

bestyrelsen arbejdet for en mere optimale indretning i forhold til funktion og med blik for de 

forskellige børnegruppers behov. Det har ikke været en nem opgave, der har været udført 

beregninger for at se hvad der kunne lade sig gøre bygningsmæssig og ud fra det muliges kunst er 

vi nu i gang med alle rum for at imødekomme de fleste af de ønsker der kan være til dagligdagen i 

en SFO. 

Udemiljøet er der også arbejdet en del med. Verdensarven er nu synlig i den lille skolegård med en 

stor Mosasaur og mange andre fortidshavdyr, gynger og hængekøjer. Det er også kommet en lille 

boldbane og alfabetet snor sig langs den gamle tarzanbane. Vi er stadig i proces og planen er at 

området udbygges yderligere i løbet af sommeren for leg, hygge og udeundervisning.  

Bestyrelsen har stor gavn af elevrådet. De skal have stor ros for at tage deres opgave meget seriøst 

og de er med til at gribe opgaver, arbejde med dem og sende deres refleksioner og løsningsforslag 

tilbage til bestyrelsen og derved kvalificerer de beslutninger der bliver truffet. Stor tak for det.  

Skolepatruljen har også haft vores bevågenhed. De gør hver dag et stort og vigtigt arbejde for at få 

deres kammerater sikkert over skolevejen. Bestyrelsen overtog en morgen deres tjans, så de 

kunne hygge sig med boller og kakao, for at vise vores anerkendelse af deres store daglige indsats.  



Vi har ligeledes arbejdet med bestyrelsens måde at arbejde på. Forretningsordenen er blevet 

gennemarbejdet og er et vigtigt arbejdsredskab som vi kan styre efter og er en hjælp til at udfylde 

vores rolle, samt er med til at sikrer arbejdet i bestyrelsen foregår hensigtsmæssigt og på et oplyst 

grundlag. Bestyrelsen har fælles været på bestyrelseskursus gennem Friskoleforeningen. Et kursus 

med belysning af emner som lovgivning, opgaver og ansvar, tavshedspligt, personalepolitik og 

meget mere.  

Vi har igen afholdt fælles dag med den samlede personalegruppe og bestyrelsen. En dag der er 

tiltænkt til at styrke stedet gennem fælles aktivitet, hvor vi er sammen på kryds og tværs og næste 

fællessdag er allerede i støbeskeen. Det er dage vi som bestyrelse sætter stor pris på og gør, at vi 

har en mulighed for at tale sammen på en anden måde end i det daglige og derigennem skaber 

bedre relationer, kommunikation og samarbejde.   

Vi har i bestyrelsen forsøgt at handle på den feedback vi har fået fra jer forældre, i forhold til et 

ønske om mere synlighed om bestyrelsens arbejde. Vi har på denne baggrund valgt at udsende 

nyhedsfeed fra bestyrelsen både over intra og Facebook. Det er vores forhåbning, at dette giver et 

indblik i, hvad der rører sig og hvad det er vi arbejder med. 

Vi er i den heldige situation at der er stor søgning til både skole og børnehus og hvor vi i de fleste 

klasser og i børnehuset har fuldt hus og venteliste. Det har dog den bagside, at vi bliver mødt af 

frustrerede forældre med stor undren over, at der ikke altid er pladser til børn der anses for lokale. 

Det er som tidlige drøftet på generalforsamlinger et emne der har været vendt adskillige gange i 

bestyrelsen. Til det kan jeg sige, at der ikke er noget vi hellere vil end at have plads til alle dem der 

ønsker en plads både i Børnehuset og skolen. Det er dog en vanskelig størrelse at imødekomme. 

For det første kan man så diskuterer; hvor mange pladser skal vi lade stå tomme såfremt der 

eventuelt skulle blive født et barn eller flytte nogen til, er det fx to pladser i vuggestuen, to pladser 

i hver aldersgruppe i børnehaven og to pladser i hver klasse? Hvornår er man lokal, er det indenfor 

byskiltet, er det med Arnøje eller uden og tæller Tåstrup med, hvor går grænsen? Hver plads der 

står tom betyder færre penge til fællesskabet, til legemiljøer, bøger og fagportaler, for muligheden 

for gode normeringer og vedligehold af bygninger. Hver vuggestueplads der står tom, er en mistet 

indtægt på omkring 150.000 kr om året, en plads i skolen omkring de 60.000. Nogle vil måske 

mene, at vi så bare kan putte et ekstra barn i de klasser der hvor behovet er. Men for det første 



har vi lovet de øvrige forældre, at der et loft på klassekvotienten på 22 børn og for det andet – 

hvad så med de næste børn, hvor mange er ok at putte oveni?  Vi er i bestyrelsen beviste om, at 

det er frustrerende ikke at kunne få en plads, når man bor tæt på skole og børnehus men håber på 

jeres forståelse for, at der er mange hensyn at tage og vi også har en forpligtigelse til at tage et 

både økonomisk ansvar men også et ansvar for de beslutninger der er truffet om antal børn i de 

forskellige afdelinger. 

Oven på Corona er skole og børnehus nu ved at være tilbage til normalen. Normalen hvor vi kan 

samles og have fællesskaber på tværs af årgange, arbejdsdage og klassearrangementer kan igen 

være en del af hverdagen og som udgør en stor del af Hellested Friskole og Børnehus DNA.  

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling fået vores suppleant Signe med i bestyrelsen da 

Thomas stoppede. Velkommen til dig Signe. Vi skal i dag desværre sige farvel til Gitte som ikke 

stiller op til genvalg da yngste barn dimitterer til sommer, tak for din indsats i bestyrelsen. 

Jeg vil her mod afslutningen af beretningen, på bestyrelsens vegne, udtrykke den allerstørste tak 

og taknemmelighed for den kæmpestore og vigtige opgave hver og en af skolen og børnehusets 

ansatte hver eneste dag løfter for at skabe de bedst tænkelige rammer for vores børn. Tak for 

jeres store engagement, indsats og begejstring 

Også en stor tak til ledelsen som lægger en virkelig stor indsats for hele stedet med et kæmpe 

engagement og stort blik for helheden.  

Tak for den tillid der er vist bestyrelsen gennem året 

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne 

Line Busch-Jensen 

Formand Hellested Friskole og Børnehus 

 

 

 

 


