
               Skolelederens årsberetning 2012/13 

 
Det har været et spændende, begivenhedsrigt og historisk skoleår for vores skole. 

Året har budt på masser af indlæring, oplevelser og en glæde i hverdagen, der er 

nødvendig for at få noget ud af sin tid i skolen. Glade medarbejdere, der arbejder som 

et hold, er en væsentlig faktor for elevernes glæde ved skolen. 

Vores elevtal er stabilt tæt på de maksimale 240 elever. Vi oplever igen i år at flere 

elever i vores ældste klasser søger nye skoler, og samtidig oplever vi mange 

henvendelser fra nye elever, som søger optagelse i vores ældste klasser. Det kan 

nogle gange være godt for en klasse på en lille skole at få nye ansigter på banen. 

 

Den gode undervisning  

 
Vi har arbejdet videre med kurset med overskriften ”Den gode undervisning”, hvor 

den enkelte lærer/pædagog har haft fokus på delelementer i sin undervisning. Dette er 

så blevet evalueret sammen med vores underviser Lene Heckmann. God undervisning 

er en størrelse, der hele tiden kan udvikles og arbejdes videre med. Lene Heckmann 

arbejder med skoler i Danmark og Norge om det samme emne. Hendes 

tilbagemeldinger til mig har været, at hun på Frederik Barfods Skole ser undervisning 

på et meget højt niveau.  

Vi vil i de kommende år arbejde videre med ”Den gode undervisning”, og vi vil bl.a. 

arbejde med trinmål i de enkelte fag. 

 

Udskolingslinjer   

 
Det er første skoleår for vores udskolingslinjer for 8. og 9. klasse. De tre linjer 

”Bevæg dig”, ”Udtryk dig” og ”Mennesket i byen” har med 16 elever og to lærere på 

hver linje haft et godt, indholdsrigt og oplevelsesrigt forløb på linjerne. Vi har for 

nylig evalueret både blandt elever og lærere. Eleverne er gennemgående positive og 

glade for linjerne. Den kritik, der er fra enkelte elever, lytter vi til og inddrager den i 

den proces, der peger mod næste skoleår. For lærerne har det været en helt ny 

opgave, hvor man i samarbejde med eleverne skulle skabe indholdet. Vi mener, at 

linjerne har været en succes, selvfølgelig vil der altid i nye tiltag være 

børnesygdomme, men dem har man som bekendt kun en gang.  

 

Lejrskole i Hamborg  

 
9. klasse var i august på lejrskole i Hamborg. De overnattede de første nætter privat 

hos tyske elever fra vores venskabsskole Max Brauer Schule. 



Eleverne var meget spændte på mødet med de tyske elever og især mødet med den 

tyske familie. Det gik rigtig godt og vores elever fik et indblik i en tysk families 

hverdag. De tyske familier ville gerne have haft vores elever boende i flere dage, så 

de havde haft mulighed for at vise dem deres Hamborg. 

Der var fælles undervisning og udflugter med de tyske elever, bl.a. fremlæggelser på 

engelsk om seværdigheder i Hamborg og København. 

9. klasse havde også dage, hvor de boede på vandrehjem og var sig selv. Der var tid 

til mange udflugter koncentrationslejren Neuengamme, Dialog im Dunkell, fodbold, 

shopping osv. 

Vi havde genbesøg i december, hvor de tyske elever boede privat hos vores elever i 

fire dage. Det blev til mange ture rundt i København, fælles aktiviteter på skolen og 

samvær i fritiden. 

Jeg vil betegne hele forløbet som en succes. Vi ser frem til fortsættelsen. 

 

Læsebånd     

 
Vi havde fra efterårsferien til jul læsebånd hver morgen fra kl. 8.00 til 8.20, hvor 

elever og lærere læste. Vi var meget spændte på dette nye tiltag. Det blev en stor 

succes med glade elever, forældre og lærere, der tilmed oplevede, at den 

efterfølgende time blev mere rolig og med større engagement fra elevernes side. 

Mange elever læste faktisk videre i deres bøger derhjemme, og det er vi meget 

tilfredse med. Der er ingen tvivl om, at læsebåndet er kommet for at blive. Vi 

overvejer at lave et mindre læsebånd i faglig læsning, men det ligger stadig på 

skrivebordet. Vi ved ikke, om det er pga. læsebåndet, men vi kan i hvert fald 

konstatere, at de første læseprøver, vi har taget her i foråret, viser meget dygtige og 

sikre læsere. Det er dejligt, da læsning er forudsætningen for den videre læring. 

 

Lotte 

 
Et muligt køb af naboejendommen Lotte har vist sig ikke at være muligt. Vi afgav et 

sidste købstilbud, som blev afvist af OK-Fonden. Lotte har fyldt meget for bestyrelse 

og skoleledelse de sidste to år, og mange modeller har været i spil. 

Elevtallet i de nye klasser har været skruet op og ned i diverse budgetter. Muligheden 

for at finde en investor har været undersøgt, men det har vist sig at være forgæves. 

Vi har nu i stedet været ude at lave en lånoptagelse til renovering af nr. 32 og nr. 36, 

hvor der bl.a. bliver malet mange steder, og vi får lavet fugerne på gavlen i boldburet 

og fugerne i hele nr. 32.  Renoveringsopgaver, der har været på stand by pga. 

overvejelserne om et køb af Lotte. 

Vi flytter datalokalet op i 9. klasse og 9. klasse ned i nuværende 8. klasse. Vi får 

dermed opfyldt et stort ønske om, at der er to klasser på hver etage. Vi ser frem til et 

øget samarbejde klasserne imellem. 



 

 

Økonomi   

 
Statstilskuddet er blevet skåret ned igennem de sidste fire år, og vi ved, at 

statstilskuddet i 2014 bliver lavere end de andre år pga. kommunale besparelser på 

Folkeskoleområdet. Derfor besluttede skolebestyrelsen at sætte skolepengene 

markant op. Dette betyder, at vi ikke behøver at skære ned på undervisningsmidler og 

undervisningstid. Vores skolepengebetaling er dog stadig lavere end de skoler, som vi 

sammenligner os med. 

Vi er derfor meget tilfredse med resultatet for regnskabsåret 2012, som gav os et pænt 

overskud, der styrker vores likviditet. 

 

SFO Tårnet         

 
Det har været et turbulent år for SFO Tårnet med lederskifte midt i skoleåret. SFO 

personalet har dog løftet opgaven på imponerende vis især set i lyset af, at de det 

sidste halve år har været en pædagog mindre end normalt. SFO Tårnet har igen i dette 

skoleår formået at indtænke nye aktiviteter. 

Jeg ser frem til samarbejdet med det nye ledelsesteam i SFO Tårnet nemlig Henriette 

og Jesper, som bliver souschef fra 1. august. 

 

Inklusion 

 
Der har været krav om inklusion i Folkeskolen ved lov det sidste år. Nu bliver der så 

lovgivet om det samme for de frie grundskoler. Det betyder, at vi får tilført penge til 

at lave inklusion. Det gør vi ved f. eks. at lave flere tolærertimer, støttetimer mm. Vi 

har oplevet et markant fald i de timer, vi får tildelt til diagnoseelever fra 

Skolestyrelsen. Vi har faktisk kun fået 25 %  af de timer, vi har søgt til disse elever. 

Vi kan pga. inklusionstilskuddet fastholde timetallet for det kommende skoleår, men 

vi må erkende, at det kan vi ikke på sigt.   

 

IT 
 

Vi har i dette skoleår for første gang givet bærbare computere til 7. klasse. Det gør vi 

igen til næste år. Eleverne har været glade for deres bærbare. 

Vi vil i løbet af efteråret udskifte lærernes bærbare, de er over tre år gamle og er 

efterhånden godt brugte. Vi har indkøbt Ipads til vores specialundervisningslærere. 

Vi er meget spændte på at følge, hvilken betydning dette får for 

specialundervisningen. 



Endelig får vi her sidst på skoleåret sat hastigheden på vores trådløse netværk 

markant op. 

Det er vores mål at forblive i superligaen på IT-området, men konkurrencen er tæt. 

For to år siden kunne vi bryste os med, at vi havde smartboards i alle klasser. Det har 

alle skoler efterhånden, så vi følger IT-udviklingen på skoleområdet tæt.    

 

Lockouten 

 
2. april var en mærkelig dag for den danske skoleverden. Lærerne var lockoutet. 

En langvarig konflikt om lærernes arbejdstid var i gang. Fire uger var skolen stort set 

lukket. Resultatet blev et forudsigeligt regeringsindgreb. Vi er heldigvis kommet godt 

i gang efter lockouten, og vi er godt i gang med at lappe hullerne.  

Vi har besluttet, at der tilbagebetales 1000 kr. pr elev pga. mangelende skolegang i 

april. Vi skal ikke betale statstilskuddet for april tilbage.   
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde under 

lockouten.   

 
Tak til alle for et godt skoleår. Tak til Det Forenede Velgørenhedsselskab for et 

givende samarbejde, tak til revisor for et konstruktivt samarbejde, tak til bestyrelsen 

for et godt samarbejde og tak til alle medarbejdere for at skabe en god skole og SFO 

hver dag. 

 

Med disse ord indstiller jeg min beretning til generalforsamlingens godkendelse.   

       
 

 

 


