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Kære forældre, Kære skolekreds
I denne årsberetning ville det være meget nærliggende at tale om Corona. Nærliggende da Corona
på alle måder har fyldt for både børn, forældre, medarbejdere og ledelse og har i den grad sat sit
præg på verden, men har også haft en kæmpe betydning for driften af både skole, SFO og
børnehus. Beretningen har til trods for dette ikke meget fokus på Corona, da vi i bestyrelsen stort
set har arbejdet uændret til trods for pandemi og vi har således fastholdt vores mødestruktur
gennem hele perioden. Dog har flere af møderne været virtuelle, hvilket ikke helt har været det
samme, men det har alligevel kunnet lade sig gøre og har på den måde ikke været en hindring for
bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen har gennem året arbejdet med mangeartede opgaver. Vi har på bestyrelsesmøderne
arbejdet med værdier og strategisk fokus og vi har, ligesom alle medarbejdere både i skole,
børnehus og SFO og samtlige klasser, haft fokus på og arbejdet med værditavlerne. Vi har ligeledes
afholdt en heldags bestyrelsesdag. Denne lørdag arbejdede vi med at prioriterer opgaver for
bestyrelsesarbejdet i det kommende år med et særligt fokus på fællesskab og ejerskab, vores
fysiske rum, økonomi, cocreation og det videre arbejde med vores allerede valgte områder.
Derudover arbejdede vi med hvilke opgaver bestyrelsen har, og skal have og herunder hvilke
opgaver der ligger i de forskellige roller som fx formand, næstformand, kassere, sekretær og
menigt medlem med flere.
Vanen tro har vi igen i år haft en del byggeprojekter, både i gang og på tegnebrættet. Aulaen står
nu færdig, energioptimeret og med nyt AV udstyr og lydanlæg og det er nu, forhåbentligt, muligt
at benytte aulaen hele året uden enten i perioder at få forfrysninger eller et hedeslag.
Vi har over længere tid også arbejdet på et nyt udemiljø i den lille skolegård. Vi har forsøgt os med
fondsansøgninger men desværre uden held og har på den baggrund valgt selv at spare op og nu
investerer i det. Vi har været langt omkring for at kigge og samle inspiration og har på den
baggrund, i samarbejde med det samme firma som stod for det store elverkongeområde, gået i
gang med området. Vi har valgt at vores udemiljøer skal afspejle det område vi er en del af, indtil
nu symboliseret af vores Elverkonge og elverpiger og da Hellested Friskole og Børnehus er partner
i verdensarv Stevns, syntes vi det er oplagt dette afspejles i temaet i det nye udemiljø i den lille
skolegård. Verdensarven forsøger vi løftet med en 12-15 meter lang Mosasaur, eremitbo,
belemnitblæksprutter, kokkolitter og andre spændende fortidshavdyr der er fundet ved Stevns
klint. Der kommer desuden gynger, klatrenet, hængekøjer, en lille boldbane og meget andet. Det
har været et projekt der har strakt sig over flere år, som nu endelig er gået i gang og som vi håber
står færdigt til det nye skoleår.

Vi har over længere tid også arbejdet med indretning af vores SFO. For at få mest mulig ud af vores
lokaler og skabe en synergieffekt, har der været igangsat en proces i samarbejde med ledelse og
medarbejdere fra både skole og SFO. Det er et større arbejde som har krævet en del tid, hvor også
selve bygningen og dens beskaffenhed har en stor betydning for hvordan vi griber opgaven an. I
skal vide vi er i proces og forhåbentlig vil I indenfor en overskuelig fremtid også kunne se, at der
sker noget i SFO-en.
Det har for bestyrelsen også været nødvendigt at have fokus på Børnehuset og særligt vuggestuen.
Da efterspørgslen på vuggestuen har været stødt stigende og vi samtidig også gerne vil tilbyde
gode rammer for både børn og voksne valgte vi i samarbejde med personalet, at opdele
vuggestuen i to stuer og samtidig opnormere. Tilbagemeldingerne på dette ser ud til at være
positive både fra forældre og medarbejdere.
Både skole og børnehus er godt på vej tilbage til noget der ligner normalen og når vi om meget få
dage går på sommerferie, håber jeg vi efter ferien vender tilbage til det, der er en så central del af
Hellested skole og børnehus – at vi samles. Samles til forældremøder, arbejdsdage, foredrag,
klassearrangementer, 3-dagstur og alle de andre fællesskaber og traditioner der gør Hellested
Friskole og Børnehus til noget helt særligt.
I dette år er der er også kommet nye til. Katrine som blev valgt som suppleant på sidste
generalforsamlingen er indtrådt i bestyrelsen for Karin der valgte at udtræde før tid. Bestyrelsen er
som noget nyt blevet beriget med en medarbejderrepræsentant. Det var et ønske fra
medarbejderne og Bo har været med et stykke tid nu. Det er et kæmpe plus for os som bestyrelse
og det bidrager på en rigtig god måde i både drøftelser og beslutninger. Det var ikke et ønske
tidspunkt for hverken Katrine eller Bo at indtræde i bestyrelsesarbejdet, da det var lige i den
periode hvor vi mødtes virtuelt over Zoom, men de har begge kastet sig ind i arbejdet med det
samme, stor tak og velkommen til jer begge.
Også stort velkommen til de nye medarbejdere vi har fået både i skolen, SFO og børnehuset.
Til sidst vil jeg på egne og bestyrelsens vegne sige en kæmpestor tak til alle medarbejdere, tak for
jeres indsats og aftryk, tak for jeres store engagement og begejstring, også i et så anderledes og
udfordrende år.
Tak til ledelsen som lægger et kæmpestort og dybt professionelt stykke arbejde. Tak for et godt og
tillidsfuldt samarbejde. Tak for det store engagement og indsats for at finde de bedste løsninger
for både børn og voksne og for at skabe og udfylde rammerne for en fantastisk skole og Børnehus.
Tak for den tillid I har vist bestyrelsen i det skoleår, der er gået og rigtig god sommer til jer alle.
De bedste hilsner på bestyrelsens vegne.
Line Busch-Jensen
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