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Skolelederberetning 2015 

 
Indledning 
Jeg vil starte med, at takke for de mange positive tilkendegivelser jeg har fået i forbindelse med min 
tiltrædelse som ny skoleleder på Frederik Barfods Skole. Det er jeg naturligvis fantastisk glad for. Jeg har nu 
officielt, været skoleleder i lidt over 65 timer. 
Det er, som jeg har skrevet ud, med meget stor glæde, at jeg påtager mig stillingen og arbejdet som 
skoleleder på Frederik Barfods Skole. Det er med glæde, fordi jeg er stolt over vores skole. Imponeret over 
de engagerede medarbejdere, elever og forældre som jeg møder på Frederik Barfods Skole hver dag. 
 
I en skolelederberetning, som denne, gøres status over det forgangne skoleår. Det kommer om lidt. Men 
jeg har selvsagt i den forgangne månedstid gjort mig betydeligt flere tanker om skolens fremtid og behov. I 
al korthed glæder jeg mig til, at udvikle skolens potentialer og muligheder. Og særlig glæder jeg mig til at 
inddrage skolens medarbejdere, elever og forældre i processen, at skabe retningen og rammerne for en 
givende og attraktiv fælles skole, som er elev-kerneydelsesfokuseret og læringsfokuseret, som er 
dialogfokuseret og procesfokuseret, en fælles skole hvor det ambitiøse og generøse går hånd i hånd og er 
foreneligt. 
 

 
Elevgrundlaget 
Frederik Barfods Skole har dags dato 240 elever. Det er med glæde, at jeg kan fortælle, at vores skole stadig 
er en skole, hvor mange forældre ønsker, at deres børn skal gå. Vi har et stabilt elevgrundlag.  
 
Skoleåret  
Skoleåret 2014 - 2015 begyndte i lighed med flere tidligere år. Samtlige medarbejdere mødes i dagene før 
elevernes skolestart. I disse dage er tilrettelagt oplæg og en lang række forberedende møder i klasseteam, i 
fagudvalg, i lærerråd, med henblik på fælles refleksion, drøftelse og tilrettelæggelse af det kommende 
skoleår, til glæde og gavn for alle skolens involverede. Og dog, lidt anderledes var skolestarten. Nogle få 
lærere var mødt endnu et par dage tidligere for at fremtrylle en ny og forvandlet hovedtrappe med 
fantastiske og tematiske elevproduktioner. Tak for en fornyet trappe. 
 
På Frederik Barfods Skole har vi rigtig mange traditioner og begivenheder. De har alle betydning, er alle 
væsentlige for skolens identitet, kultur og sammenhængskraft. De er alle centrale, lige fra Barfodløb til 
vores adventssamlinger med besøg af Frederiksberg Kirkes præster, og ingen af disse traditioner skal 
nødvendigvis fremhæves frem for andre.  
- Jeg vil blot nævne, hvor stor en oplevelse det er, at være en del af en skole, hvor 240 elever kan tage på 
skoleudflugt; hvor de store passer på de små, hvor de små og de store hjælpes om stillede opgaver, med 
smil, med omtanke og uden at nogen stiller spørgsmålstegn ved rollefordelingen.   
- Jeg vil blot nævne en Kochsbæk-uge, hvor der fandt enorme mængder situeret læring* sted. En uge der 
netop var så præcis lige dele veltilrettelagt og kaotisk, at det kun lader sig gøre, fordi medarbejdere og 
elever udviser stor rummelighed, fleksibilitet og kreativitet. 

 
* Situeret læring betyder, at læring er knyttet til deltagelse i sociale praksisfællesskaber, dvs. at læring 
ikke kun finder sted i en skolemæssig kontekst, men også i alle andre kontekster, man befinder os i.  

 
Mit ærinde er helt overordnet at gengælde og takke alle, der bidrager, vedligeholder og fornyr alt det, der 
ligger over, ligger imellem, ligger under og ved siden af undervisningen osv. Der er stort set ikke en 
almindelig uge på Frederik Barfods Skole. 
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Nogle måneder inde i 2015, stoppede samarbejdet med skolens leder gennem 7 år, Daniel Egmose.  
Selvfølgelig har denne proces haft sin indflydelse på skoleåret. Det er dog mit indtryk og håb, at skolens 
elever og forældre i mindre grad har oplevet denne periode som utryg og uordentlig. Jeg mener, i al 
beskedenhed, og vil i hvert tilfælde gerne udtrykke, at vi på skolen, efter bedste evne har forsøgt, at 
prioritere det, der har mest betydning for elever og forældre.  
Mit ærinde er, at sige samtlige medarbejdere kæmpe tak for et udvidet medansvar for, at vi er lykkedes så 
godt dette skoleår. 
 
Skolens værdier 
I særdeleshed har skolens medarbejdere arbejdet med skolens værdier. Det har været et meget givtigt og 
spændende stykke arbejde. Skolens bestyrelse vil også i nær fremtid behandle dette arbejde.  
Fra min position som skoleledelse, forestår nu det virkelig emergerende og udforskede arbejde, at sætte 
fokus på værdiernes potentiale, efterliv og retning. Det bærende arbejde med værdier består nemlig for 
mig i, at understøtte medarbejdernes, elevernes og forældrenes ejerskab og følgeskab til værdierne, 
gennem vedvarende dialog, inddragelse og opmærksomhed til værdiernes fortolkning, liv og konkrete 
handlinger. 
På det fælles kontakt-forældremøde i marts 2015, hvor de værdiudsagn der refererer til forældrene på 
skolen blev afprøvet, havde jeg den store fornøjelse netop at opleve, hvor debatskabende, engagerende og 
indsigtsgivende en dialog om værdier kan være. Det glæder mig hver dag, at møde forældrenes 
engagement og interesse i skolen. 
 
Skolereform  
I dette skoleår har vi på skolen brugt en del tid på fagligt samarbejde om Fælles Forenklede Mål, som 
gælder for alle skolens fag fra næste skoleår 2015 – 2016, og på at undervisningen skal være 
læringsmålstyret og hvordan disse mål formidles og indarbejdes på de enkelte klassetrin og fag. Der rejser 
sig rigtig mange gode spørgsmål, udfordringer og problemer. 
Jeg er ikke i tvivl om, at målstyret læring og undervisning har rigtig mange gode potentialer for både fagligt 
dygtige og for fagligt svagere elever. Det kan bl.a. skabe motivation for og overblik over, hvad det er der 
skal læres ved de forskellige aktiviteter og hvad den enkelte elev kan fokusere på. 
Jeg er dog samtidig enig med formanden for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks 
Lærerforening, Bjørn Hansen, der også vil tale om den professionelle lærer. ”En lærer, der qua sin 
uddannelse og erfaring løbende vurderer, hvad eleverne har brug for i undervisningen for bedst muligt at 
kunne udvikle sig fagligt og personligt.” At læreren styrer målene og undervisningen, ikke omvendt. 
For mig at se har lærerne altid skullet tage hensyn til, hvad eleverne skal lære, og har altid planlagt 
undervisningen efter det. Læreren har spurgt sig selv, hvordan jeg som lærer gør det bedst og hvilke 
metoder skal i brug, for at eleverne når hen til målene? Læringsmålstyret undervisning kan for Frederik 
Barfods Skole være én måde at gøre det på, men man kan også arbejde på andre måder i skolen. Det 
kommer an på elevens behov. Den professionelle lærer tager hensyn til elevernes behov. 
 
Skolereformen rummer rigtig mange gode elementer og vi vil som skole følge udviklingen tæt og bidrage 
hvor det giver rigtig god mening. Jeg kan her nævne, at vi netop nu er i gang med at planlægge næste års 
pædagogiske dag, hvor vi har bestilt kompetent hjælp udefra, for at vi kan få yderligere indsigt i de tanker 
og intentioner, som skolereformen lægger op til ift. at fremme praktiske og anvendelsesorienterede 
undervisningsformer, der kobler teori og praksis gennem projektorienteret undervisning. 
 
Men for primært lærernes og elevernes skyld, ville jeg ønske at Undervisningsministeriets tiltag og især 
prøveformer, havde en smule længere indkøringsperiode. Jeg er ikke i tvivl om, at Undervisningsministeriet, 
herunder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, er en rigtig spændende arbejdsplads, men indimellem gør de 
skolens hverdag lige lovlig spændende.  
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Jeg vil i den forbindelse gerne ytre, at jeg gennem skoleårets forløb har sat stor pris på den tilgang, som 
medarbejderne har til ministerielle forandringer og måske især den tilgang, som skolens idrætslærere for 9. 
klasse har haft til idrætsprøven. Hvert møde vi har haft om idrætsprøven, er fra deres side blevet afsluttet 
med ordene om, - at det skal nok gå, det finder vi ud af. Tak for den tilgang, at se muligheder frem for 
begrænsninger og problemer. 
 
Arbejdstid 
På Frederik Barfods Skole har vi igen i år lavet en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Her taler vi fortsat ikke 
om fuld tilstedeværelse. Taler vi om noget i den forbindelse, er det om ”fuld arbejdstid”. At være ansat på 
Frederik Barfods Skole er kendetegnet ved, at arbejdslivet og privatlivet skal hænge sammen i en fornuftig 
balance. Jeg tror på den bedste skole, når medarbejder sammen med arbejdspladsen udviser gensidig 
fleksibilitet i forhold til at sikre kerneopgaven – elevernes undervisning. Jeg tror på at medarbejdere, der 
har indflydelse på deres arbejde, trives og præsterer bedre. 
Igennem året har jeg haft flere samtaler med alle medarbejdere om deres arbejde og deres konkrete 
opgavehåndtering og om balancen mellem forberedelse, undervisning og andre arbejdsopgave.  
Dette er samtaler som både kan være udfordrende og udforskende for mig som leder og for 
medarbejderne. Men jeg glæder mig til at finpudse fælles forståelser og til at koordinerede handlinger, så 
alle de gode intentioner kan gøre Frederik Barfods Skole til en endnu bedre arbejdsplads.  
 
Økonomi  
Det er godt at konstatere, at de seneste mange års reduktion i statstilskuddet er stoppet. Men en 
koblingsprocent på 71 % er fortsat diskutabel, i den økonomiske balance i forhold til folkeskolen. Det er rart 
at vide, at Danmarks Privatskoleforening fortsat kæmper for fair økonomiske vilkår for den frie grundskole 
og dermed forsøger at muliggøre og give forældre en reel frihed i et skolevalg, der er afbalanceret socialt. 
Den frie grundskole er og skal være et tilbud, som appellerer til forældre pga. stærke værdier og høj 
faglighed og ikke kun til de økonomisk bedst stillede. 
 
Skolens økonomiske planlægning og betingelser bliver heller ikke bekvemmere af, at skolen for 14 dagen 
siden modtog meddelelsen om ”dispositionsbegrænsning for 2015”. Cirkulæret indebærer, at 
uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område og Undervisningsministeriet med styrelser 
mv. skal reducere de budgetterede udgifter for 2015 med i alt 314,7 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af de 
samlede bevillinger. Dispositionsbegrænsningen skyldes, at pris- og lønforudsætningerne for 2015 er 
nedjusteret markant siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2015. For Frederik Barfods Skole 
betyder dette ca. 100.000 mindre på budget 2015. 
 
Derudover vil jeg lade Klaus fra BDO-revision kommentere skolens økonomiske status og situation. 
 
Skolen - Sfo-Tårnet:  
Lidt om Sfo-Tårnet: ”Vi har verdens, ver… ver… dens … dens … bed… bed… bedste – verdens bedste Sfo! ” 
(Jf. hjemmesidevideo, under Sfo-Tårnet). 
Til stadighed bliver jeg imponeret over hvad Sfo-Tårnet sætter i gang. Og til stadighed bliver jeg imponeret 
over den alsidighed i de tilbud børnene tilbydes. Og til stadighed bliver jeg imponeret med hvilken æstetisk 
sans tilbud bliver præsenteret og produkter produceret. Er man i tvivl om dette, vil jeg blot anbefale, at 
man følger Sfo-Tårnet på Instagram. Jeg vil gerne udtrykke stor anerkendelse til Henriette og Jesper mfl., 
for at uagtet at Sfo-Tårnet har sin cyklus, så sker der hele tiden tiltag, justeringer og opfindelser, der 
inspirere hverdagen for både børn og medarbejdere. Selvom der er et lille stykke tid til, så glæder jeg mig til 
at fejre Sfo-Tårnets 35 års fødselsdag sammen med jer i december 2016. 
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Undervisning og undervisningsmiljø 
Det er en stor glæde, at vores undervisningsmiljøundersøgelse viste, at langt størstedelen af skolens elever 
har det rigtig godt med deres lærere og med undervisningen. Endvidere synes vi at spore, at eleverne har 
flere og gode relationer klasserne i mellem. Vi ser dette som en gevinst af øget samarbejde mellem 
klasserne via udskolingslinjerne, traditioner og fælles undervisning og arrangementer. 
Da jeg allerede har nævnt en del om undervisning og læring, vil jeg for yderligere orientering herom 
henvise til tilsynsrapporten på skolens hjemmeside, en rapport skolen netop har modtaget 25. maj 2015 fra 
vores tilsynsførende Jytte Vedel. Jeg vil blot gentage Jytte Vedels sidste to sætninger med at sige; - at sådan 
har jeg det hver dag: Hun skriver: Tak til alle for inspirerende dage, gæstfrihed og imødekommenhed i 
klasserne. Jeg glæder mig altid til at komme på tilsyn på Frederik Barfods Skole. 
 
Afsluttende 
I det forgangne år afsluttede Ole Uhlott, tidligere elev, og bestyrelsesmedlem på skolen, et stort projekt. 
Han har samlet klassebilleder og elevnavne fra 1949 – 1977. Disse er nu tilgængelige på skolens 
hjemmeside. Skolen skylder Ole en stor tak. 
I det forgangne år gik vores skolepedel Jens Jørgensen på pension efter knap 10 år på Frederik Barfods 
Skole. Fra skolen skal lyde en meget stor tak til Jens for hans tid på skolen. Derfor også velkommen til 
skolens nye skolepedel Max Josias. Vi glæder os til mange års samarbejde. 
 
Tak til skolens tilsynsførende for veludført tilsyn baseret på dialog og tillid. Det er rart med en 
tilsynsførende, som involverer sig i vores skoles liv på en nysgerrig og altid meget venlig og positiv facon. 
Tak til BDO-revision og Danmarks Privatskoleforening, Frie Skole Lederforening og Lærerforening for altid 
god sparring og rådgivning. 
I næste uge skal jeg til generalforsamling, i Det Forende Velgørenhedsselskab. Jeg glæder mig til det 
fremtidige samarbejde. 
 
Tak til bestyrelsen for et godt og altid spændende samarbejde. Jeg er ikke i tvivl om at det, især for formand 
og næstformand, har været et stykke hårdt arbejde – og tak for involvering, konstruktivt og hjælpende 
samspil. Jeg glæder mig over, at vi som skole har så kompetente mennesker, som bruger deres frie tid på 
bestyrelsesarbejdet. Jeres positive indstilling til opgaverne er vigtigere end nogensinde før, hvis vi på 
Frederik Barfods Skole fortsat skal gøre en forskel.  
 
Kæmpe tak til alle medarbejdere, som løfter en stor og kompleks opgave hver eneste dag. Alle er I med til 
at flytte eleverne – og indimellem sågar forældrene. Det kræver et stort vedvarende engagement og mod. 
Jeg vil også sige en stor tak til forældrene, fordi I tillidsfuldt betror jeres børn til Frederik Barfods Skole. I 
skal vide, at det altid giver masser af glæde når I, i det daglige udtrykker jeres tilfredshed med vores arbejde 
og engagement på skolen. Kritik vil vi gerne have, men positive tilbagemeldinger giver fornyet energi. 
 
Helt afsluttende, vil jeg takke skolens tillidsvalgte og Vibeke for en helt fantastisk og betydelig indsats. Det 
er en fornøjelse at arbejde sammen med så skoleloyale, medarbejderloyale og ledelsesloyale 
medarbejdere. Jeg glæder mig til det fortsatte ligeværdige samarbejde. 
 
 
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
Tak for ordet.  
 
Thomas Riis 
Skoleleder 
3. juni 2015  


