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  Årsberetning 2014 
 
Vi kan se tilbage på endnu et godt og begivenhedsrigt skoleår, hvor 
vi kan konstatere, at vores elevtal er meget stabilt. 
Vi er 238 elever i øjeblikket, og børnehaveklassen er fyldt op seks 
år frem. Vi oplevede i april at få indmeldt to børn, der var under et 
døgn gamle. 
 

Skolereform 

 
Skolereformen har fyldt meget i det sidste år. Vi er som fri 

grundskole ikke lovmæssigt omfattet af den. Vi drøftede tidligt 
reformen i skolebestyrelsen i forhold til vores timefagplan. Vi 
tilførte tidligt i skoleåret 4. og 5. klasse to timer mere ugentligt, da 
vi fremskyndede en beslutning om at hæve timetallet på 
mellemtrinnet i skoleåret 2014/15, da vi kunne konstatere, at det 
var markant lavere end i folkeskolen. 
Vi er enige om, at vi ikke vil lave heldagsskole på Frederik Barfods 
Skole, men i stedet bevare medlærertimerne især i indskolingen. Vi 
kan dog konstatere, at vores udskolingsklasser har så mange timer 
om ugen, så de er på niveau med reformen. 
Vi frygtede, at kommunerne ville skære i klubbernes åbningstid. 

Dette er ikke sket for det kommende år, og vi kan med glæde se, 
at alle de 3. klasselever, der søgte Fortet, kom ind. 
Vi ved, at klubbernes fremtid drøftes i Frederiksberg Kommune, og 
vi må afvente resultatet af disse drøftelser, og hvordan de vil 
påvirke os. 

 

Arbejdstid      

 
Lærernes centrale arbejdstidsaftale blev afskaffet ved 
regeringsindgrebet i sidste års arbejdsmarkedskonflikt mellem KL 
og Finansministeriet og lærernes faglige organisationer DLF og FSL. 

Det har fyldt rigtig meget af kalenderen for os i skoleledelsen. Der 
har været talrige konferencer om skolereform og arbejdstid. Der er 
stor uenighed blandt kommuner og også blandt os i de frie skoler, 
om hvordan lærernes arbejdstid skal tilrettelægges. 
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Mange har valgt at kræve tilstedeværelse for lærerne på skolerne 
på op til 40 timer om ugen, selv om man ikke har arbejdspladser til 
alle. 
Det gør vi ikke på Frederik Barfods Skole. Vi har ikke 
arbejdspladser til alle, men det er ikke det afgørende argument. 
Det danske arbejdsmarked er med stor succes et af de 
arbejdsmarkeder i verden med mest fleksibel arbejdstid, hvor der 
ikke er fokus på hvornår, men om opgaverne bliver løst. 
Vi kan konstatere, at en del af vores lærere forbereder sig på 
skolen, og andre gør det hjemme. Vi er i ledelsen egentlig ligeglade 
med, hvor lærerne forbereder sig, bare de gør det, og det gør de 
om eftermiddagen, aften og i weekenden. 
Vi har dygtige lærere på vores skole, der passer deres arbejde, som 
de skal for at kunne være her. 
Vi har lavet en overgang omkring arbejdstiden, som er en toårig 
periode, vi kalder for ”Fra tidsoptælling til opgaveløsning”. Vi er 
landet med en lokalaftale for det kommende skoleår, hvor der ikke 
vil være de store forandringer for lærerne. Vi gør dog onsdag til en 
fast tilstedeværelsesdag. Vi vil så i året, der kommer, drøfte, 
hvordan vi på vores skole forholder os til arbejdstiden. Det er en 
spændende proces, vi er i gang med, men også en proces, hvor vi 
som ledelse er i et massivt krydspres. I sådan en situation er det 

rart at have en grundig og dygtig souschef, og det har vi i Thomas. 
Vi har haft glæde af vores netværksskoler og alle de kontakter, vi 
har ude i kommunerne  osv., bl.a. vores tilsynsførende Jytte Vedel.  
 
 

Økonomi 

 
Vi har i de senere år oplevet, at statstilskuddet er faldet. Dette har 
betydet, at vi som alle andre private grundskoler har hævet 
forældrebetalingen markant i de sidste to år. Vi ved, at 2014 er det 
år, hvor statstilskuddet bunder ( tror vi). Vi vil tidligt i efteråret 
begynde med budgetprocessen Vibeke og jeg og opstille forskellige 
budgetscenarier for de kommende år. Det er en svær proces, da vi 
ikke ved, hvad vej de politiske vinde blæser, men det er ikke 
sandsynligt, at statstilskuddet kommer tilbage på tidligere niveau. 
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Der er to knapper at trykke på i et trængt budget. Det er 
lønsummen eller forældrebetalingen. Det bliver det helt centrale 
emne for efterårets budgetdebat i bestyrelsen. 
Der har i mange år været et stort ønske fra de frie skoler, at man 
som folkeskolerne kunne blive momsfritaget. Det ønske ville løse 
mange problemer, hvis det blev imødekommet, men 
sandsynligheden for dette er nok desværre meget lille.  
Vibeke bruger megen tid på at holde øje med budgettet, og det er 
hun rigtig god til. Det er godt at have en meget kompetent 
regnskabsfører, og det er en fornøjelse altid at møde en tålmodig, 
imødekommende og meget kompetent revisor. Stor tak til Klaus fra 
BDO for at rådgive i budgetprocessen og i andre spørgsmål. 
Vi kan konstatere, at vi har en forholdsvis god økonomi med en god 
likviditetsgrad. Den skal vi fastholde. 
 

Undervisningsmiljø 

 
Vi har i foråret lavet en undervisningsmiljøundersøgelse fra 4. til 8. 
klasse. Den er vi meget tilfredse med, da den viser, at det vi har 
fokus på giver effekt. Der er udpræget tilfredshed med de fysiske 
forhold. Men det der glæder os mest er, at vi kan se relationerne 
klasserne imellem er blevet markant bedre. 

9 ud af 10 elever er glade for at gå i skole. Her er der også tale om 
en markant fremgang ift. den sidste undersøgelse. Det kan vi godt 
være stolte af og samtidig arbejde henimod, at 10 ud af 10 skal 
være glade for at gå i skole. 
Eleverne er endvidere meget tilfredse med deres lærere. 
Jeg vil også gerne rose vores elever for altid at vise god opførsel 
stort set altid i dagligdagen, men altid når vi har gæstelærere eller 
er på ture ude i byen. Det er med til at give vores skole det 
renomme, den har ude i byen. 
 

Arbejdspladsvurdering    

 
Vi har også i foråret lavet en arbejdspladsvurderingsundersøgelse 
blandt medarbejderne. Den er vi overordnet tilfreds med. Den viser 
os en arbejdsplads med fred mellem medarbejdere og ledelse, det 
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er rart at konstatere, da vi ved, at der er krig på mange andre 
skoler. 
Vi vil arbejde med den følelsesmæssige belastning i arbejdet, 
gensidig anerkendelse og konfliktløsning i det kommende skoleår. 
 

Værdiarbejde    

 
Vi har i år fortsat arbejdet med vores værdier. Vi har gennem året 
arbejdet med værdierne: Faglighed, livsduelighed, nysgerrighed, 
fællesskab, tryghed og glæde. Det har vi gjort ved at tage hver 
enkelt værdi op på lærerrådsmøder, hvor der er kommet mange 

udsagn på, hvad de enkelte værdier betyder. Den videre proces er 
så at fastholde alles fokus på vores værdier og en konkret 
udmøntning i en lille folder, som jeg vil præsentere på efterårets 
forældremøder. 
Vi vil videre i det kommende skoleår fortsat inddrage eleverne i 
værdiarbejdet. I året der snart er gået har elevrådet og klasserne 
arbejdet med ”Hvad er en god klassekammerat” og ”Hvorfor er 
Frederik Barfods Skole en god skole”.  
 

Den gode undervisning 

 
Den gode undervisning har i dette skoleår været uden 
konsulentbistand. De senere års arbejde er der arbejdet videre med 
hos den enkelte og i teamene. Vi vil i det kommende skoleår 
arbejde med trinmål i dansk og matematik og videreføre dette 
arbejde til flere fag i de kommende år. Der kommer nye trinmål for 
alle fag indenfor de næste par år. Vi vil i det kommende skoleår 
igen have Lene Heckmann med som ekstern konsulent. 
Vi har videre i dette skoleår haft en pædagogisk weekend i 
Hamborg med overskriften ”I 9. klasses fodspor”, hvor de to 
ambassadører for Hamborgprojektet var guider. Vi så bl.a. Max 
Brauer Schule, bunkermuseum med mere.   

Dette er kun muligt, fordi vi har engagerede forældre, der er friske 
på at overtage såvel undervisning som SFO, mens vi er væk. 
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SFO Tårnet 
SFO Tårnet har også i dette skoleår formået skabe en SFO, der er 
kreativ, nyskabende og imødekommende over for alle børn. Det er 
imponerende. Der er aktiviteter af meget forskellig karakter. 
Der er ture ud af huset, spil i multisalen, legorum, puderum osv. 
Der er meget stor børne- og forældretilfredshed med SFO. Det kan 
jeg godt forstå.  
 

180 år   

 
Vores skole er i dette år fyldt 180 år. Det markerede vi med en 

samling i multisalen i januar, hvor vores gode venner i DFVS var 
sponsorer til, at Hjem Is kom med en vaffelis til alle. DFVS har også 
givet penge til, at vores undervisningsmaterialer i tysk kan blive 
helt opdateret med det bedste. Tak til DFVS for et godt 
samarbejde. 
 
Tak til alle for et godt skoleår. Tak til Danmarks Privatskoleforening 
for godt samarbejde og rådgivning, tak til tilsynsførende,  tak til 
revisor i BDO, tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt 
samarbejde, tak til formand Claus for god sparring, tak til alle 
medarbejdere for at skabe en god skole og SFO hver dag. 

 
Med disse ord indstiller jeg min beretning til generalforsamlingens 
godkendelse. 
 
 
        


