Bestyrelsen for Friskolen Skallerups beretning 2019/2020

Selvom det omgivende samfund forandrer sig med pandemi og lukker ned og lukker op – og
ned igen, kan man roligt sige, at Friskolen Skallerup stadig er et trygt sted at være og et godt
sted at lære – og tilmed med en god økonomi, som giver os muligheder for at investere i
fremtiden for nutiden.

Medarbejdere
Vores nye skoleleder har kastet sig over opgaverne med ildhu og professionalisme –
bestyrelsen er helt igennem trygge ved ledelsen og vores dygtige medarbejdere.
Vi måtte sige farvel til Ian som har haft orlov og som har været på Friskolen længe som en
skattet lærer. Som vikar for Ian ansatte vi Anders, som blev taget godt imod og som heldigvis
er faldet så godt til på vores skole, at da Ian efter endt orlov valgte at fortsætte sin
konsulentvirksomhed, takkede Anders ja til at blive fastansat. Anders er nu en fast del af
lærerstaben og har primært fornøjelsen af Nordlys i samarbejde med Jane og Michael.

En ”gammel” kending, som er vendt tilbage er Lise Lotte Jensen, som også tidligere har
været hos os som støttelærer. Lise Lotte er tildelt timer til nogle faste elever, som har stor
glæde og gavn af det hun kan tilbyde og vi er så heldige at Lise Lotte har sagt ja til at
fortsætte hos os.

Siden januar har vi haft fornøjelsen af Helle Horne, som har faste opgaver på biblioteket men
i øvrigt er fleksjobber i hele huset. Derudover komme Hanne en gang om ugen på frivillig
basis for at holde forbindelsen til skolen og bruge nogle timer med de skønne børn, der har
deres daglige gang på skolen. Hvor er det dejligt med frivillige hænder, der føler så stor en
tilknytning til stedet. Tak for det.

Skoleåret
Den 21. november 2019 var der storforældremøde med temaet, ”Hvorfor er vi her – hvad er
vores fortælling nu og hvad vil vi med skolen”. Mødet blev på allerfineste vis indledt med
Peter Bendix, formand for friskoleforeningen, som talte om friskoler i en samfundsmæssig
kontekst. En rigtig god indledning til en aften med spændende og relevante inputs fra de
grupper, der blev nedsat med deltagelse af forældre, medarbejder og
bestyrelsesmedlemmer der skulle drøfte temaet.

En regnvåd november eftermiddag/aften deltog Friskolen Skallerup i fejringen af Rubjerg
Knude Fyrs nye placering. Det var en stemningsfuld oplevelse at indvi den nye placering og
vide, at det er helt lokale kræfter, der står bag denne bedrift.

I januar 2020 holdt vi fast i traditionerne og havde en anden god oplevelse i lysets tegn, da vi
holdt årets lysfest på skolen. Forbindelsen til flytningen af fyret bevarede vi, da årets taler
var ingen anden end Tristan og Merles morfar, Murer-Kjeld.

Så blev tiden en anden. Formanden måtte gå i karantæne fordi hun havde været på
tjenesterejse til København og den 12. marts 2020 udviklede skoleåret sig noget uventet til
at blive meget anderledes. Som resten af samfundet blev alle hjemsendt og det vendte op og
ned på det hele. Det har helt sikkert været med skepsis i forhold til, om det kunne lade sig
gøre at fastholde og bevare en nogenlunde fornuftig undervisning. Det gav megen travlhed
hos lærerne – pludselig skulle undervisningen foregå virtuelt, hvilket satte andre evner og
kompetencer i spil. Der blev tilbragt mange timer foran computeren for at sikre den nære
kontakt til den enkelte elev – og måske er relationerne mellem lærere og elever blevet noget
tættere efter at man er kommet ”hjem” og helt ind på værelserne hos de enkelte. Børnene
har taget det bemærkelsesværdigt roligt og i stiv arm. Det var heldigvis tydeligt, at børnene
glædede sig til at kunne være fysisk sammen med kammerater og lærere – og da der blev
åbnet op for den mulighed mødte skolen venlighed og velvillighed fra lokalområdet. Skolen
fik flotte tilbud om at benytte hallen, spejderborgen og sognegården til undervisningsbrug,
hvis pladsen blev for trang i forhold til at holde afstand. Det var uhyre positivt og tak for det.

Derudover skal også forældrene takkes for at udvise så stor forståelse for den usædvanlige
situation vi stod i – og hvor man sådan set, uanset de respektive myndigheders mere eller
mindre klare retningslinjer, blev kastet ud i ubetrådt land. Det bør nævnes, at også her har
friskoleforeningen været en vigtig sparringspartner og har stået til rådighed med råd og
vejledning i denne usædvanlige situation.

Et lille lysglimt i denne Corona tid og derudover en kæmpe fornøjelse var, at den
traditionelle Læsøtur blev til noget, ikke på de oprindeligt planlagte dage på grund af
Corona, men i begyndelsen af juni drog 5. og 6. klasse afsted på den længe ventede tur. Det
var dog lige ved at glippe, da skolen dagen før afgang fik en opringning om, at logiet var
brændt – men heldigvis kunne værten oplyse, at de havde fundet nye
overnatningsmuligheder.

Det er et privilegie at kunne tilbyde vores elever udflugter i det daglige og ikke mindst
lejrture og udlandsrejser, som en del af skolen aktiviteter. Mange steder er det skåret væk.
Men det er en vigtig del i børnenes og de unges udsyn og dannelse til det videre liv.

Alle har været fast besluttede på at få det bedste ud af en svær tid. Her beviste den frihed vi
har som friskole sin værdi, da vi trods alt kunne ty til kendt stof som f.eks. udeundervisning.
Efter denne periode er det i endnu højere grad skattet og prioriteret. Siden 2014 har udedag
været en del af Mælkevejen og det har været et stort ønske fra ledelsen, at udeundervisning
bliver implementeret i resten af skolen. De elever vi har til og med 7. klasse har alle været
med på udedag en gang om ugen i deres indskolingstid, så der er megen erfaring at trække
på, samt en god og grundig opdragelse og indføring i ude liv. Det vil vi bygge videre på helt
op i udskolingen/Nordlys.

Lige om lidt siger kalenderen 5. september som er en vigtig skæringsdato for friskolerne. Det
er elevantallet på denne dato, der fastlægger tilskuddet for skolen. I skrivende stund har
Friskolen Skallerup 122 elever.

Fremtiden
Bestyrelsen tog efter sommerferien 2019 hul på et stort udviklingsprojekt. Det er
bestyrelsens klare overbevisning, at den gode økonomi skal komme de nuværende elever til
gode. Det blev derfor besluttet at vi skal investere i udeundervisning, idet lærergruppen har
beskrevet, hvor udfordringerne i at drive god og faglig udeundervisning med mellemtrin og
udskoling ligger. Der blev derfor nedsat et udvalg, som fik den opgave at finde den helt
rigtige samarbejdspartner til opgaven med at få tegnet og beskrevet udearealerne ud fra et
stort ønske om at få et udendørs læringsrum, som kan tilgodese temabaseret undervisning
for alle aldre samt inddragelse og forskønnelse af indgangsparti, skolegård og det grønne
område.

Efter et grundigt forarbejde i løbet af foråret og sommeren er vores samarbejdspartner i
dette projekt fundet og valget blev Arkplan, som havde netop den forståelse for vores behov
og ønsker – og som på fineste vis formåede at få det hele omsat til fine tegninger. Det er en
milepæl i skolens snart 10 årige historie og en stor beslutning.

Det bliver utroligt spændende at følge projektet og ikke mindst at se det endelige resultat.
Planen er, at skolen selv investerer direkte og søger fonde til finansieringen af projektet. I
kan godt glæde jer – det bliver så vildt.

SøLøVen og SFO/Klub
SøLøVen
I hele perioden har vuggestuen og børnehaven været fyldt med mange skønne børn. 12 og til
tider 13 vuggestuebørn og i børnehaven mellem 30-45 børn, dels lokale børn fra egnen, men
også en del børn lidt længere fra – alle lige velkomne.

I SøLøVen er der stadig fokus på ude liv og natur, både i vuggestue og børnehave. I hele
perioden har vi været tilmeldt Friluftsrådets Grønne Spirer, og har nu to gange modtaget Det
Grønne Spirer flag. Første gang blev det store flag sendt til borgmesteren, som kom ud og
hejste flaget hos os, hvilket var en god anledning til at holde fest. For ikke så længe siden
ansøgte vi endnu en gang om et flag, dog et mindre flag, og der kom et meget lille flag, som i
denne corona tid gik til tops i en ”nyhedsudsendelse”.
Corona situationen har også sat sit præg på dagligdagen i vuggestue og børnehave, og har
bevirket, at udearealerne anvendes endnu mere – eller omtrent hele tiden. I børnehaven er
der aldersopdelte grupper til spisning og aktiviteterne uden for og i vuggestuen deler man
også børnene op i mindre grupper og går meget på tur.
Siden sidste sommer bliver man ved vuggestuens og børnehavens udeareal op til ppladserne mødt af den fine port, som blev sat op i sommeren 2019 og som er lavet helt efter
eget design.

Igennem hele perioden har vuggestuebørn og børnehavebørn medvirket i Kirkemusikalsk
Legestue, som foregår i Skallerup Kirke. Det er med deltagelse af en musikpædagog, der
synger og laver sjov med børnene. Foruden at nyde sang og musik brobygges der på flere
forskellige plan, når de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn er med sammen.

Skoledelen var med til at indvie den nye placering af Rubjerg Knude Fyr, men alle
børnehavebørnene var med på selve dagen, da Fyret blev flyttet. Det var en stor oplevelse.
SøLøVe Patruljen for de ældste børn i børnehaven er stadig en fast tradition og noget
børnene glæder sig til.

I børnehaven er der startet et sprogtema op, som løber frem til efterårsferien. Materialet,
der anvendes til sprogtemaet, er sprogpakker fra biblioteket.

Personalemæssigt har vi en superkompetent medarbejderflok, som er værd at holde fast i.

I vuggestuen har vi haft Anna og Maria i et barselsvikariat for Maria, der har været på barsel i
et år. Anna var vikar frem til, at hun fandt et fast arbejde andetsteds, og i stedet kunne vi
byde velkommen til Maria, som har været tilkaldevikar og heldigvis kunne træde til, da Anna
måtte stoppe
I børnehaven har vi desværre måtte sige farvel til Carina og Mette, men gode dygtige
medarbejdere skal erstattes af ligeså – og derfor er vi glade for kunne byde velkommen til
Gustav og Peter, som har øget andelen af de mandlige ansatte betragteligt i hele huset. Det
giver en anden dynamik, når vi har begge køn ansat.
Vi har nu også fået en lønnet studerende, Ida, tilknyttet vores hus i et halvt år. Ida er
begyndt hos os i juni 2020.

SFO/Klub
Vi har rigtig mange skønne børn tilknyttet SFO/Klub. Corona situationen gør at vi er nødt til
at opdele børnegruppen og ikke helt har de samme tilbud, som vi plejer, men så laver vi
andre sjove ting.
Personalemæssigt er det den samme fabelagtige trup – Gitte, Grete, og Adam, suppleret
med vores gode vikar Trine, som er her fast en gang om ugen, og nu 3 gange om ugen i
denne corona tid.

Konklusion
Fra bestyrelsens side går vi fremtiden i møde med ro i sindet og i troen på, at vi her har skabt
en friskole med stærke værdier, høj faglighed og et solidt fundament.

På bestyrelsens vegne, den 2. september 2020

_______________________________________
Rikke Dietz
Bestyrelsesformand for Friskolen Skallerup

