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Skolelederberetning 2017 

 
Indledning 
Det har været et godt, lærerigt og begivenhedsrigt skoleår på Frederik Barfods Skole. 
Grundlæggende glæder jeg mig hver dag over ønsket om indsigt og inddragelse i skolens liv fra alle skolens 
aktører. En interesse for at være en hjælpende og fremmende del af, at skabe meningsfuld retning og de 
bedste rammer for en givende og fælles skole for alle elever. 
 
Vi er en skole med engagerede medarbejdere. Vi er en skole, som de fleste taler godt om og med respekt. 
Men vi er ikke en skole uden udfordringer. Der er konstant røre om grundskolen – også om de frie skoler. Vi 
udfordres fra flere sider på både indhold og form, fordomme og forventninger – og økonomi. Det er min 
betragtning, at Frederik Barfods Skole er godt rustet til de forskellige udfordringer som løbende og altid vil 
komme. Det er vi bl.a. fordi, at skolen har en arbejdsom bestyrelse. Skolen indgår nysgerrigt i dialog med 
forældre, som måtte udtrykke problemer med dele af skolen. Det er vi fordi, skolen altid søger nye 
kompetencegivende pædagogiske tiltag, så alle omkring skolen kan være med til at løfte og finde løsninger 
på udfordringer og vanskelige forhold. Frederik Barfods Skole er en ambitiøs skole, hvor elevernes faglighed 
og trivsel altid vil være i fokus. 
 
Elevgrundlaget 
Frederik Barfods Skole har dags dato 239 elever. Det er med glæde, at jeg kan fortælle, at vores skole stadig 
er en skole, hvor rigtig mange forældre ønsker, at deres børn skal gå. Vi har et stabilt elevgrundlag og 
ventelister på de fleste årgange.  
 
Skoleåret 
Ingen er i tvivl om, at Frederik Barfods Skole har mange årligt tilbagevendende begivenheder og traditioner. 
De har alle stor betydning, er alle vigtige for skolens selvforståelse, kultur og sammenhængskraft. Derfor er 
det også svært at fremhæve noget fremfor andet … 
 
For andet år i træk har vi markeret det forhold, at skolen er Red Barnet Ambassadørskole. For andet år i 
træk gav skolen eleverne indsigt i børnerettigheder og børns vilkår rundt om på kloden.  Selve dagen var 
fyldt med aktiviteter, og selvsagt var det en stor oplevelse for skolens fællesskab, at danne en lang 
menneskekæde rundt om hele Frederiksberg Rådhus. Flere elever har udtrykt, at de blev bevæget, da vi 
foran Rådhuset sang: ”Alle børn har ret”. Jeg er overbevidst om, at denne markering af bl.a. 
børnekonventionen, er med til at øge elevernes kendskab og viden om grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder og indsigt i demokratisk dannelse, indsigt i hvad det betyder at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre. 
 
Og apropos folkestyre var det naturligvis også en både sjov, en anerkendende og anderledes dag på 
Frederik Barfods Skole, da vi fik fornemt ministerbesøg. Det var en stor oplevelse for skolen, at have 
ministerbesøg af Esben Lunde Larsen, Miljø- og fødevareminister, Ellen Trane Nørby, daværende Minister 
for børn, undervisning og ligestilling og Karen Hækkerup, direktør for Landbrug og Fødevarer, i anledning af 
at skolens 7. klasse, sammen med Sabine B. Larsen, havde afprøvet et nyt undervisningsmateriale: "Mind 
the Trash", udarbejdet bl.a. for Miljøstyrelsen mfl.  
 
Skolen - Sfo-Tårnet:  
Det var en stor begivenhed, at fejre Sfo-Tårnets 35-års fødselsdag. Et stort tillykke og tak for en rigtig 
hyggelig og festlig fødselsdagsmarkering. Frederik Barfod har stadigvæk verdens bedste skolefritidsordning.  
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Og det er det forsat, fordi Sfo-Tårnets ledelse og medarbejdere har rigtig store ambitioner for deres 
arbejde, for børns liv og udvikling. Vi så det senest for et par uger siden, hvor årets temadage omhandlede 
Sønderjylland. Det var dage fyldt med ringridning og sønderjysk kagebord. 
Man troede det ikke muligt, men tilbagemeldingerne fra forældreundersøgelsen taler sit eget sprog, hvor 
100 % er enten, - i meget høj grad eller - i høj grad tilfredse med Sfo-Tårnets samlede tilbud. Jeg vil gerne 
udtrykke stor anerkendelse overfor alle i Sfo-Tårnet, for at skabe en tryg og inspirerende hverdag, for både 
børn og medarbejdere. 
 
Undervisning og undervisningsmiljø 
Selvom det er et flot resultat, at 90 % af skolens forældre er tilfredse med elevens faglige udbytte og 
selvom vi i vores karaktergennemsnit for 9. klasse ligger over landsgennemsnittet, vil det altid være skolens 
tilgang, at være yderligere ambitiøse omkring skolens faglighed og udvikling. I dette skoleår har vi via 
observation af undervisning og dialog, forsøgt at styrke og understøtte medarbejdernes faglige, 
pædagogiske og personlige udvikling i tæt tilknytning til den konkrete undervisning. Ligeledes søger vi 
konstant at kvalificere skolens faglige praksisfællesskaber, bl.a. ved at tillægge de undervisningsfaglige og 
didaktiske temaer større vægt på skolen pædagogiske rådsmøder.  
Til næste år vil vi bl.a., via sparring fra UCC, arbejde med aktionslæring, der skal styrke medarbejdernes 
formaliserede kommunikations- og arbejdsprocesser med faglige og sociale trivsels-indsatser i de enkelte 
team og klasser. 
Jeg vil gerne tilkendegive anerkendelse til alle medarbejdere for hver dag, at være engageret og optaget af 
at forberede en varieret og levende undervisning, For at være optaget af at tilrettelægge og bidrage til en 
skolehverdag, der hele tiden balancerer i kompleksiteten mellem dannelse, trivsel og læring.  
 
Skolen har netop afsluttet årets Undervisnings- og trivselsmiljøundersøgelse for samtlige skolens elever. 
Denne blev afsluttet den 28. april. I alle klasseteam bliver der løbende arbejdet konstruktivt med faglige 
såvel som med trivsels-målsætninger. Gennem skoleåret har vi især haft trivselsudfordringer og 
problemstillinger, som vedrører og udspringer af digitale og sociale medier.  Vi ønsker, at Frederik Barfods 
Skole skal være et trygt og udviklende sted at være for alle elever. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er 
afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Derfor vil det altid have skolens fokus og vilje, 
at udvikle og forbedre trivsel, - dette i tæt dialog og nært samarbejde med forældre om hvordan bl.a. 
”digital dannelse” understøttes bedst muligt. 
 
Certificeret tilsyn 
Tilsynsrapport er netop modtaget og hovedkonklusion er at det er den certificerede tilsynsførendes 
vurdering: ”… at skolen lever op til kravet om at tilbyde eleverne en undervisning, der ud fra en 
helhedsvurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.  
 
Årets pædagogiske fokus og tiltag 
Dette skoleår har vi blandt andet haft pædagogisk fokus på it og læring / it og dannelse.  Det har været 
målet, at højne arbejdet med it og digitale medier i samarbejde med både lærere, elever og forældre.  
Fremadrettet er det vores mål, at skolens elever styrkes som kompetente mediebrugere. Målet med 
undervisningen i, med og om digitale medier er, at eleverne tilegner sig digitale tekniske færdigheder 
samtidig med, at de udvikler kritiske og kommunikative kompetencer som både modtagere og afsendere.  
Det er vigtigt at understrege, at vi på skolen har fokus på, at it skal være et middel til at lære, at it ikke kun 
er målet i sig selv. Det er centralt, at det didaktiske er med og kommer før teknikken. Det bliver en vigtig 
målsætning for skolen, at alle får mulighed for tilegne og inddrage skolens it-ressourcer og it-miljø tættere 
på kerneydelsen, så de nye samarbejdsteknologier fremadrettet, kan glæde så mange som muligt, ikke 
mindst eleverne.  
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I 2015 - 2016 var skolens hovedfokus rettet mod projektformen, mod innovation og entreprenørskab, da 
både skolereform lægger op til initiativer omkring anvendelsesorienterede undervisningsformer og fordi 
kommende prøver i 9. klasse rummer projektelementer.  I dette skoleår har vi for første gang indført og 
afholdt to fælles projektuger. Vi tror på, at en balance mellem fag-faglig undervisning og 
anvendelsesorienteret projektundervisning løfter elevernes samlede faglighed. 

 
Jeg kan her nævne, at vi i øjeblikket er i gang med at planlægge næste skoleårs pædagogiske hovedindsats. 
Vi har kontakt til UCC i Carlsberg-byen, som skal hjælpe os med, udover det tidligere nævnte med 
aktionslæring, at sætte fokus på kreativitet. Efter et par år med vægtning af målstyret undervisning i 
forhold til nye Fælles Forenklede Mål, finder vi det relevant at drøfte, hvordan vi kan medtænke en 
styrkelse af elevernes kreative evner og tilgange i alle fag.  
 
Det er givende at forældre, også via forældreundersøgelsen, kan rette vores blik og opmærksomhed mod 
områder, som er centrale for et godt skoleliv. En opmærksomhed der, balanceret og løbende, kan føre til 
ændringer i prioriteringer af ressourcer og derved skabe mulige forbedringer for skolen. 
Fornyelsen med cafémodellen til skole-hjemsamtalerne for 5. og 8. klassetrin, hvor forældre og elever 
møder alle skolens faglærere, har været en positiv nyskabelse.  
 
Jeg vil også nævne, at bestyrelsen ligeledes har ageret på undersøgelsen, ud fra tilbagemeldinger på skolen 
undervisningsmiljø, æstetik og fysiske rammer. Bestyrelsen og skolens ledelse besluttede, at der allerede til 
foråret 2017 blev indkøbt nye elevmøbler til børnehaveklasse, 1., 2., 3., 4., 5. og 6. klasse. (Jf. skolens 
årsregnskab) I løbet af sommeren 2017 vil flere af klasserne også blive istandsat. 
 
Samarbejde  
På Frederik Barfods Skole har vi også i år lavet en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Jeg ønsker stadig at 
give udtryk for, at skoleledelsen tror på, at medarbejdere der har indflydelse på deres arbejde, trives og 
motiveres bedst. Vi har lavet en lokalaftale, hvor der er klarhed om de ressourcer, der er medgået til 
skolens væsentligste opgaver. Vi har i dette skoleår været ude for flere skemastrukturændringer end 
normalt. I denne forbindelse har mange medarbejdere været meget fleksible, i et fælles ønske om at løse 
udfordringerne på den bedste måde for eleverne. 
På det arbejdsmiljømæssige område er der arbejdet målrettet med at forbedre arbejds- og 
personaleforhold. Vi har fået indrettet et nyt lærerværelse, arbejdet med den gode kommunikation og det 
gode kollegaskab. Og i øjeblikket er vi ved at udarbejde en ny SHP-politik (stress-håndterings-politik).  
 
I skolens bestyrelse har vi, udover de mange væsentlige forhold nævnt af bestyrelsesformanden, haft et 
godt samarbejde og en god dialog, med vilje og fokus på fortsat at udvikle faglighed, trivsel og 
kommunikation for alle skolens aktører. Meget synligt er samarbejdet om at forbedre elevernes fysiske 
miljø. Men jeg kan også nævne andre områder som skolens trafik-politik, trivsels-politik kommunikations-
politik, ny ansættelsespolitik, der alle er afgørende betydning i forhold til at styrke skolens kultur og 
værdier. En stor tak til en samlet bestyrelse, for at engagere sig, bruge tid og kræfter til gavn for skolen. 
 
Afslutningsvis 
Tak til skolens tillidsmand og suppleant for spændende og givende samarbejde. Også i vanskelige 
situationer, hvor vi godt ved, at vi har forskellige positioner og opgaver. Tak til medarbejdere for at støtte 
op om en aftale, der medtænker skolens kultur og værdier. Tak til AMR og PR – repræsentanter, der 
konstruktivt har understøttet arbejdet med at skabe bl.a. en god mødekultur og bedre arbejdsforhold. 
 
Tak til Frederiksberg Kommunens Fællesrådgivningen for Børn og Unge, med sundhedsplejerske, psykolog 
og talepædagog, og med vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og naturligvis med 
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medarbejdere fra Fortet for et godt samarbejde. Jeg understreger dette, fordi de i udstrakt grad netop er 
fleksible og understøtter skolens ønske om egne tilgange og overbevisning.  
 
Tak til skolens tilsynsførende for veludført tilsyn baseret på dialog og observationer gennem 2016 - 2017. 
Tak til BDO-revision og Danmarks Private Skoler, Frie Skole Lederforening og Lærerforening for altid god 
sparring og rådgivning. Primo juni skal jeg til generalforsamling, i Det Forende Velgørenhedsselskab. Jeg 
glæder mig til det fremtidige samarbejde. 
En samlet tak til alle medarbejdere, som løfter en stor og kompleks opgave hver eneste dag. Alle er I med til 
at give eleverne et godt og trygt skoleliv.  
 
Jeg vil også sige en tak til forældrene, fordi I tillidsfuldt betror jeres børn til Frederik Barfods Skole.  
 
En stor tak til Vibeke og Max for en helt fantastisk og betydelig indsats. Vi er aldrig i tvivl om, at I sætter 
skolens økonomi og skolens forfatning forrest.  
 
En kæmpe tak til mit ledelsesteam. Mads og Karin for et rigtig godt og ligeværdigt samarbejde og sparring.  
 
Sluttelig en tak til bestyrelsen og formandskabet for et godt og altid spændende samarbejde, og jeres 
involvering i skolen.  
 
Alt i alt er det en fornøjelse at arbejde sammen med så dygtige mennesker. Jeg glæder mig til det fortsatte 
ligeværdige samarbejde, med alle der vil Frederik Barfods Skole det bedste. 
 
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 
Tak for ordet.  
 
Thomas Riis 
Skoleleder 
02. maj 2017 
 


