Skolelederens beretning for 2019 på Stige Friskole

Skolelederens beretning på generalforsamlingen 2020
Kære forældre og skolekreds…
En ordinær generalforsamling i august måned kan fortælle om en special tid
skolen har oplevet siden 11. marts. Det bliver forhåbentligt eneste og sidste gang,
at vi bliver nødsaget til at skubbe en ordinær generalforsamling pga. en pandemi.
Det var en særlig tid i marts at skulle færdiggøre en beretning, som måske ikke så
dagens lys i april, og derfor vil jeg også i denne beretning kort indledningsvis
nævne den seneste tid, som skolen, sfo og børnehaven har stået i, og hvor vi
stadig har corona-krisen i hænderne.
Efter nedlukningen tilbage i marts skulle vi alle til at arbejde på nye måder.
Personalet skulle nu varestå en fjernundervisning og nødpasning, og vi i ledelsen
skulle finde vores vej i distanceledelse, onlinemøder og andre nye og uvante
arbejdsopgaver. Efterfølgende har vi alle haft travlt med genåbningens fase 1 og
2, hvor vi både har skullet forholde os til en endeløs række af anbefalinger og
retningslinjer, men også være praktiske grise med tommestokke, målebånd,
spritflasker og håndsæbe. Det har været en stor opgave – men også en opgave
som vi sammen og hver for sig har fundet gode løsninger på, så det har været
sikkert og trygt for både elever og personale at komme tilbage i skole igen. Vi må
fortsætte disse særlige forhold en tid endnu.
Denne beretning skal selvfølgelig handle om året 2019, hvor ingen pandemi eller
global krise endnu havde ramt os. Et tilbageblik på, at der findes en
”normaliseret” hverdag, som har en stor betydning for vores værdigrundlag FLOT
– fællesskab, læring, ordentlighed, trivsel.
På sidste års generalforsamling kunne vi byde to nye ansigter velkommen i
bestyrelsen – Heidi og Louise. De er kommet godt i gang og sammen med resten
af bestyrelsen gør de en god indsats for at vi fortsat kan sætte de bedste rammer
for eleverne, familierne og personalet.
Side 1

Skolelederens beretning for 2019 på Stige Friskole

Friskolerne kom igen på det politiske landkort, hvor vi i 2019 fik ny regering. Det
skyldes flere forhold, men skåret ind til benet, kan der italesættes at folkeskolen
som institution er i krise. – så er det nemt, at pege på friskolen som skyldige…
Skolen er en politisk kampplads, der taler direkte til følelserne. Det bedste svar er,
at give folkeskolerne mere frihed og tildele flere resurser. Vi kan se, at frihed
virker, og det koster at drive god skole.
Stige Friskole føler sig ikke i klemme lokalt og ønsker også at de lokale folkeskoler
for de bedste vilkår, og vi fortsat kan drage nytte af og inspirere hinanden. Vi skal
stadig være aktiv på den politiske arena, så vi har reel indflydelse på, hvordan vi i
fremtiden kan lave friskole.
En friskole, hvor der optimale forhold men hensyn til klassestørrelser, plads til
morgensang, lejrture og hvor fagligheden går hånd i hånd med at styrke
fællesskabet, trivsel og det gode børneliv. Der skal være en god balance mellem
skolegang, sfo og fri tid. Jeg oplever også forældregruppen er klar til at betræde
den politiske kampplads, hvis det bliver nødvendigt! En uvurderlig opbakning.
Link til friskolefilm: https://vimeo.com/383064109
Livet på skolen, i sfo’en, i børnehaven og nye tiltag…
Skolens årshjul ruller godt derudaf med vores anderledes skoledage og
traditioner, men også en hverdag, hvor der arbejdes i klasserummene på
forskellige vis med læring og trivsel.
Skolen og hverdagen fornyes i et passende tempo, hvor vi kan se det giver
mening, både på indhold og rammerne. Vi drøfter løbende i lærergruppen, hvor
der er behov for justeringer, ændringer og forbedringer.
Skolesvømning for vores 5. klasse har i mange år fungeret godt sammen med 5.
klasse på Stige Skole. Dette samarbejde stopper Odense Kommune nu, og vi skal
selv tilrettelægge skolesvømning. Den opgave har vi arbejdet på i løbet af året, og
er landet på, at vi sender vores 4. og 5. klasse afsted sammen i et halvt år.
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Der blev igen afholdt en fantastisk Megalejr i skønne rammer på Hellebjerg
Idrætsefterskole.
De tre dage bekræfter os I, hvilken mega god oplevelse det kan give vores
skolefællesskab fra børnehaveklasen til 9. klasse. Det kræver en god planlægning
og hårdt arbejde undervejs - men det lykkes så flot! Stor ros til lærerne og det
pædagogiske personale for at løfte opgaven. Næste Megalejr bliver i skoleåret
2023-24 og hvor mon den går hen i landet…
Med hjælp for alle familier på skolen har vi sendt penge afsted til
hjælpeorganisationen UNISEF med vores deltagelse i deres Movathon op til
efterårsferien. Der blev afholdt verdens bedste morgen i september måned, hvor
elever stod ved den lokale købmand og tanken, for at dele nyheder ud om
arbejdet med verdensmålene, der blev sat fokus på klimaforandringerne i vores
grønt flag uge - så Stige Friskole gør en forskel.
SFO’en og børnehave blomstrer hver dag med masser af glade børn, der nyder
fritiden, samværet og nærværet med hinanden.
I begge afdelinger har de fokus på relationspædagogikken. Blikket for relationer
har stor betydning for børns trivsel og udviklingsmuligheder.
Der åbnes stadig op for, at børnehaven og sfo har legeeftermiddage sammen. Det
er et skønt syn, hvordan børnene interagere med hinanden.
Der er god søgning til skolen og børnehaven, og elevgrundlaget for fremtiden ser
rigtig godt ud. Der er få afgang og tilgang til de eksisterende klasser.
Dette er med til at sikre en sund økonomi for skolen, sfo’en og børnehaven. Den
giver handlefrihed og de gode betingelser for at udvikle de tre afdelinger.
Vi har en fælles opgave. Vores elever og jeres børn skal lære en masse, mens de
vokser op. De skal lære om skolens og vores kulturelle værdier, ex. fællesskab,
ansvar, ærlighed, høflighed…
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Samtidig skal de tilegne sig en lang række faglige kompetencer, så de på et
tidspunkt kan videreføre vores samfund.
Noget lærer børn primært derhjemme, andet lærer børn primært i børnehaven,
skolen og sfo, men det meste lærer børn begge steder. Det hele hænger sammen,
der er meget at lære, og der er mange måder at lære på. Derfor bør vi også løse
opgaven i fællesskab.
Hvis der opstår problemer - ex hvis barnet eller eleven ikke opfører sig
hensigtsmæssigt eller har faglige udfordringer, så er det bedst vi som voksne og
fagprofessionelle lytter til hinanden og skruer op for samarbejdet.
Alle tager et ansvar og på bedste vis lever op til ens rolle, så har vi den gode støtte
i den fælles opgave at danne og uddanne børnene og eleverne.
Jeg forventer stadig, I tager jer tid til at læse vores nyhedsbreve, og de forskellige
opslag på vores facebookside. De giver jer et godt indblik i mange af de berigende
begivenheder, der er på skolen, i sfo’en og i børnehaven.
Her bliver alt det gode pædagogiske og faglige arbejde samt det vigtige
samarbejde også tydeliggjort. Det er dejligt livsbekræftende, når jeg ser, hvad
vores fællesskab kan skabe for de kære børn!
Personalet…
Vi har ikke skulle ansætte nyt fast personale i løbet af sidste halvdel af 2019. Vi
sørger ung medarbejder hvert år til en ansættelse i børnehave, sfo og førskole for
ansættelse på et år, som et led i deres uddannelse. I august 2019 ansatte vi
Nicoline Bach, og hun løftede så flot den pædagogiske opgave. Hun er nu videre
for at udforske verden.
Vi ansat ny ung medarbejder - Clara Munkholm Halvorsen, og glæder os til at hun
kommer godt ind i vores fællesskab det næste års tid.
Vi har længe arbejdet med tanken om at kunne ansætte én i en pædagogisk
stilling, der kunne være en overgangs- og omsorgsresurseperson fra børnehave til
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førskole og med i børnehaveklassen i en periode frem til efterårsferien. Det lykkes
os, at finde den rette person, og det er Pernille Petersen. Hun har 6 års erfaring
med sig fra Åløkkeskolen, som pædagogisk assistent. Vi ser frem til et langt og
konstruktivt samarbejde! Hun har mange kvaliteter med sig til glæde for børn,
elever og kolleger.
Jeg er imponeret over, hvordan hele personalegruppen er omstillingsparat og
løsningorienteret for at få hverdagen til at fungere bedst muligt for børnene,
eleverne og kollegerne og ikke mindst i denne særlige tid.

Tak…
Tak til vores eksterne samarbejdspartnere – til Odense Musikskole, PPR, LKSnetværket, de lokale kommunale folkeskoler, Ung Odense og Odense Kommune.
Tak til vores tilsynsførende Hejin for et godt og brugbart tilsyn samt din positive
tilgang til vores friskole! Vi glæder os til en ”sidste” periode med dig!
Tak til alle børnene i børnehaven og alle elever for at bringe glæde og liv i
hverdagen.
Tak til alle forældre uden jeres opbakning, støtte og tillid ville det ikke være
muligt, at drive skole.
En stor tak til jer i bestyrelsen – for den tillid I viser til personalet og vores
ledelsesteam, det gør en vigtig forskel for os.
Den allerstørste TAK til hele personalegruppen og ledelsesteamet for igen en stor
og engageret indsats for at få Stige Friskole til at lykkes.
Vi går endnu et spændende år i møde.
Jeg glæder mig igen til et frugtbart fællesskab med skolens børn, forældre,
personale og bestyrelsen, hvor vi sammen kan finde løsninger til de opgaver og
udfordringer, der måtte komme.
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Vi skal blive ved med at huske hinanden på, at livet består af hverdag og særlige
begivenheder. Begge dele er godt, men nogle af de ting vi alle husker fra ens egen
skoletid, er dengang der skete noget usædvanligt…
Tak for ordet og jeres opmærksomhed.
Dan Simonsen Christiansen, Skoleleder
Stige Friskole august 2020
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