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Så er vi for alvor kommet i gang med det nye skoleår – og de nye elever og forældre er
efterhånden ved at få en fornemmelse af stemningen og hverdagen på skolen.
Velkommen til jer nye forældre; jer der har børn i den nye børnehaveklasse, og jer som
har børn der er begyndt i nogle af de andre klasser.
På skolen har vi jo også en bestyrelse. Den består af forældre til elever på alle
klassetrin, I kan se hvem vi er på skolens hjemmeside, og ud over referaterne der også
bliver lagt ud på hjemmesiden, kommer der også indimellem et nyhedsbrev fra os.
Dette er skoleårets første.

Også i bestyrelsen er det nye skoleår blevet sparket i gang. Vi har holdt det første
bestyrelsesmøde, og vi har som sidste år – jeg vil tro man så kan kalde det en tradition –
været på bestyrelsesseminar ved Friskoleforeningen.
Seminaret blev holdt på Nørrebro Lilleskole – hvor de har en sal der kan rumme en
anelse flere voksne end vores – og sammen med bestyrelsesmedlemmer fra en række
andre fri- og lilleskoler blev vi klædt på til den opgave det er at være bestyrelse på en
skole som vores.
Det var godt og informativt, vi fik repeteret meget af det vi vidste i forvejen, vi
diskuterede cases der ligner nogle af dem som godt kunne lande på vores bord – og vi fik
mulighed for at høre fra andre bestyrelser hvordan de arbejder.

Over de næste måneder ligger der store og spændende opgaver i bestyrelsen. Som I nok
allesammen ved, har vi et obligatorisk punkt på dagsordenen ved alle møder – nemlig
lokalesituationen. Flere af jer har tilbudt jeres hjælp til for eksempel nærstudering af
lokalplan, søgning af fonde og omlægning af vores lån (eller også har vi slået en klo i jer
en dag på legepladsen fordi vi vidste af det var en af jeres spidskompetencer) – og vi er
rigtigt glade for at I gider. Vi er den største bestyrelse i mange år på skolen, og en
velfungerende en af slagsen, vil jeg gerne i al beskedenhed sige, men der er også mange
opgaver - så tak til jer der assisterer os.

Vi er jo vokset en klasse i år, ind er kommet en ny børnehaveklasse, men ingen hel
klasse har forladt os – og det betød at vi allerede i foråret begyndte at lede efter lokaler

i nærheden. Vi vidste godt at det ikke er verdens nemmeste opgave – og de lokaler som
umiddelbart var egnede, lå så langt væk for skolen at det betød at vi ville få en
satellitklasse – eller at alle klasser skulle i rotation, og det syntes hverken skolens
ledelse eller bestyrelsen var en god løsning.
Derfor valgte vi at omdanne salen til den nye andenklasses lokale. Vi fik styr på
akustikken, og Anette og forældrene fik i uge 26 gjort det klar. Vi har indtryk af at det
fungerer rigtigt godt – tak for at I så kreativt har fået lavet et godt klasselokale til
eleverne. Jeg bliver til stadighed imponeret over at skolen kan vokse – og at det lader
sig gøre på de få kvadratmeter vi har til rådighed.
Ikke desto mindre arbejder vi på at få skaffet os nye, bedre og større lokaler.
Lokaleudvalget har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med flere entreprenører
på muligheden for at udvide på grunden, vi har talt med banken om samme mulighed,
og vi leder sideløbende efter nye egnede lokaler sådan at vi på sigt kan få de bedste
rammer så skolen kan vedblive at vokse.

En anden opgave som fylder meget, er ansættelsen af den nye leder. I de kommende
uger afholder vi andensamtaler med tre udvalgte blandt dem der har søgt stillingen. Vi
har fået 23 ansøgninger, flere af dem var absolut egnede til at lede vores skole, så vi
indkaldte otte til samtale – og enedes om at se tre af dem igen til en anden runde. De
har alle tre været på besøg på skolen i den forgangne uge – og vi glæder os til at se dem
til en samtale igen hvor vi kan få lært dem en lille smule bedre at kende. Og finde den
rigtige til at indtage kontoret inden for de næste par måneder.
Det er en stor og spændende opgave – og sidste fase inden den rigtige er fundet, er ikke
mindre spændende.

I den kommende uge afholder skolen jo første runde af skoleårets forældremøder – og
jeg håber at I griber chancen for at sludre med hinanden, uden børn, og dermed også
gøre det til et socialt arrangement. God fornøjelse!
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