Skolelederens beretning 2021
Den årlige generalforsamling på Forlev Friskole og Børnehus er aftenen, hvor vi ser
tilbage på året der gik med oplevelser, tiltag, udvikling og udfordringer. I år er vi så
heldige, at vi til Generalforsamlingen må være samlet her i Salen, og i år som noget
nyt også med mulighed for at følge med hjemme fra stuerne.
Med et tilbageblik og refleksion på 2021 kunne det være en mulighed at spørge sig
selv om året 2021 efterlader en følelse af …at glasset er halv fyldt eller halvt tomt.
Det lader vi stå lidt…
Et forpligtende fællesskab har i de forløbne to år, fået en helt ny betydning, i hvert
fald i forhold til, hvordan vi i praksis i vores hverdag i kortere eller længere perioder
har kunnet udmønte det. For pædagoger og lærere er nærvær og det relationelle
arbejde essentielt i mødet med børnene. Og netop disse begreber har skullet
nytænkes, når undervisningen pludselig foregik bag en skærm. Ud over at være fysisk
adskilt har der også været andre udfordringer. I hele den praktisk musiske fagrække,
meldte der sig en ny situation… kunne man forvente at er sakse, lim, papir, karry, mel
og bagepulver var en selvfølgelighed i alle hjem. Nej… så af flere omgange blev små
goodiebags pakket til afhentning på skolen, så fagrækken kunne udvides og flere
elever aktivt kunne deltage. Opfindsomheden var stor, og på Facebook kunne vi følge
med i, hvilke forskelligartede og kreative input, der blev implementeret i fagene som
afveksling og fornyelse i hjemmeundervisningen.
Vi er så privilegerede nu, at vi har flere familier, der gennem generationer har søgt
Forlev Friskole. Vi ved, at morgensang for tidligere elever frembringer gode minder
fra skoletiden. Vi ved også, at den oplevelse ikke nødvendigvis deles af skolens
ældste klasser. … endnu…Men for år tilbage lavede vi en rundspørge blandt vores
elever, og det gav et helt entydigt svar på, at morgensang er en del af Forlev
Friskoles dna. Og i det forløbne år har vi set nye måder at vedligeholde denne
tradition på. Mette, Kristoffer, Niels Christian og Anna og aben Bent har til stor
glæde, for særligt de yngste utrætteligt underholdt os med morgensang og sjove og
søde indslag. Det gjorde, at der var noget genkendeligt i en ellers anderledes
hverdag, og en måde at dyrke fællessang på hver for sig. Dog blev den rigtige
morgensang et glædeligt og kærkomment gensyn, da det endelig lykkedes igen at
være samlet i salen. Jo mere genkendelighed vi oplevede, jo større oplevede vi
glæden hos børnene ved, at hverdagen vendte tilbage. Også for 9. klasse, Lars og
Marianne var glæden stor da det lykkedes at komme på deres længe ventede tur. En

skøn tur i luksussommerhus med tid til forkælelse og fællesskab, som en fantastisk
afslutning på 9 års skolegang på Forlev Friskole.
Vores årlige tradition med skoleopstart, lod sig heldigvis gøre og klasserne blev en
for en kaldt op og klappet ind til deres nye klasselokale. Mange familier var dukket
op, og skolen emmede af forventningsfulde elever. Sommerfugle i maven hører
med til denne dag, men de flyver hurtigt væk, og afløses af gensynsglæden i mødet
med klassekammeretaer, lærere og pædagoger. En hyggelig opstart, hvor der
sludres og hygges et par timer.
I forbindelse med det nye skoleårs start meddelte Niels Christian, at tiden var
kommet til, at han nu ville gå på pension. Den planlagte store reception i december
kunne som så meget andet ikke gennemføres grundet restriktioner. Heldigvis
lykkedes det, at alle både børn fra Børnehuset og skolens elever kunne sige pænt
farvel til deres skoleleder med sang og et fint maleri med alle børns fingeraftryk.
Maleriet blev overrakt på fineste vis med tale af vores elevrådsformand Anders fra
9. klasse. 3 tidligere Bestyrelsesformænd, der sammen med Niels Christian havde
stået i spidsen for de store projekter med indskolingsbygningen, afklaringen omkring
den gamle børnehave og etableringen af Børnehuset, havde sammen med vores
nuværende Bestyrelse, Niels Christian og Susanne et par hyggelige timer lige inden
jul. En stor tak til Niels Christian for hans virke for Forlev Friskole og Børnehus i over
18 år.
Vi ved, at personalet i alle 3 afdelinger hver på deres måde arbejder professionelt og
kvalificeret på at skabe relationer til både børn og deres familier. Det er derfor altid
sårbart, når vi skal sige farvel til medarbejdere. Det er uanset, om det er fordi
medarbejdere søger nye udfordringer, eller som tilfældet også var i efteråret, at
Bestyrelsen måtte tage den tunge beslutning at afskedige personale. Personaleskift
kan afstedkomme usikkerhed på, hvad fremtiden bringer. Nadia, Anna, Signe og Tina
har gjort et formidabelt stykke arbejde, og eleverne i 0. klasse har fra første færd
tillidsfuldt mærket jeres nærvær, omsorg og engagement, både fagligt og personligt.
Den hverdag vi deler, er noget helt særligt. Der hvor vi mærker hinanden, og der
hvor vi finder genkendeligheden, værdierne, fællesskabet, og der hvor vi deler en
fornyet tro på, at sammen kan vi udvikle og udforske alt det nye, der er i vente.
Dialogen er et bærende element mellem skole og hjem, den gode, ærlige og åbne
dialog, men også til tider den svære dialog lader sig gøre med gensidig respekt. Det
skal vi holde fast i, så mødet mellem forskellige meninger og synspunkter er tilladt,

men vejen til en fælles forståelsesramme, skal ske med en nysgerrig tilgang og i en
konstruktiv dialog. Vores fælles ærinde at have barnet i centrum, både det enkelte
og fællesskabet, alle de voksne omkring barnet har noget at byde ind med, er
rollemodeller og skaber det rum barnet vokser i, og hvori barnet skal dannes og
have værktøjer, styrke til at udvikle sig til det hele mennesker, vi har ambitioner om.
Til alle jer forældre skal lyde en stor tak for at have valgt Forlev Friskole og
Børnehus. Tak for den tillid I viser, vi ved, I betror os jeres dyrebareste, og I skal
vide, at vi gør os umage for at give jeres barn en god og tryg hverdag. En stor tak skal
også lyde til alle jer forældre, der har brugt kostbar fritid i etableringen af alle de
spændende tiltag, der er udmøntet i både Børnehuset og skolen i det forgangne år.
I Børnehuset har dagligdagens rutiner og jeres mange emner og aktiviteter fra jeres
årshjul, med få justeringer været gennemført. I jeres nærværende tilgang og fokus
på børnenes alsidige udvikling, arbejder i kreativt og med stor opfindsomhed. Jeres
ide med at lave et tableau inden jeres egentlige emne med fordybelse går i gang,
vækker både nysgerrighed og undren hos børn og voksne. Om det er skrald,
olympiade eller juleværksted kender jeres opfindsomhed ingen grænser.
Grundlæggende værdier som nærvær, omsorg og tillid er de bærende elementer i
jeres pædagogiske tilgang både til den enkelte og til gruppen. I arbejder med stort
engagement, glæde og nærvær, og I arbejder altid i børnehøjde – helt bogstavelig
talt. Tak for at I gør en stor forskel for alle jeres børn og familier i Børnehuset.
Oasen har med Ulf, Anne, Nadia og Ricki skabt en sfo, hvor der er plads til at finde ro
efter en lang skoledag, rum og plads til at skabe lege på tværs af klasser. Efter jeres
daglige tid på legepladsen, ofte med bålet tændt, giver I børnene frihed til selv at
vælge aktiviteter ude og inde. Populært og en tilbagevendende aktivitet er årets
pool turnering. En stor tak til jer alle 4 for med smil og positiv tilgang, altid at være
villige til at se løsninger og yde jeres bedste, både i skolen som støtte og
undervisere, som pedeller og ikke mindst i Oasen.
Mange måder at lære på og nye lærings fællesskaber afprøves. Opfindsomheden er
stor og i lærergruppen, og der eksperimenteres på forskellig måde med
undervisningsformer og lokaleindretning, alt efter hvilke klasse man har. .. bare tag
et kig i indskolingsbygningen, og se hvor forskellige klasselokaler kan indrettes. En
stor tak til alle lærere for dagligt at arbejde for ikke kun for det enkelte barn, men
også med fokus på trivsel i fællesskabet. Mange af vores elever oplever helt sikkert
et kick af dopamin, når de derhjemme sidder og spiller, og selv om vores både
kreative og nok så spændende undervisning måske ikke udløser dopamin, gør I et

fantastisk stykke arbejde i de mange læringsmiljøer I dagligt tilbyder. I jeres nærvær
med eleverne er I en vigtig konstant i deres vedvarende faglige og personlige
udvikling, og for det skal I have stor tak.
Vi lægger 2021 bag os med en vished om, at året på mange måder var en
udfordring. Men også med en vished om, at glade børn, fra både Børnehuset og
skolen fra tidlig morgen til sen eftermiddag bruger mange timer på den nye
legeplads, at vi har fået nye muligheder i undervisningen, efter vi har fået den nye
bro, forventningens glæde over snart at få et nyt stort udemiljø til afslapning og
undervisning, at Børnehuset har fået alle lokaler i brug. Og som en del af skolens
nye PR strategi, har vi fået en ny indbydende hjemmeside, som vi glæder os over.
En stor tak til Birgitte for fra tidlig morgen at udfylde en meget vigtig plads i Forlev
Friskole og Børnehusets virke. Det er dig, der ofte har den første kontakt, når
forældre henvender sig, og du skaber tillid og tryghed i det første møde. Og så har
du et stort overblik og indblik i skoledrift, som vi sætter stor pris på.
Vi ser frem til, at en ny leder skal plante frø og sætte spor og sammen med os se ind
i en ny epoke for vores skole og Børnehus. En helt særlig tak til vores nye Bestyrelse,
de folkevalgte, som på ingen måde vidste, hvilke arbejdsopgaver der lå forude. I har
vist styrke, sammenhold og været handlekraftige og enormt arbejdsomme, og I har
vist en interesse og åbenhed for os alle, som nyder stor respekt i personalegruppen.
En særlig stor tak til dig Sara for et kæmpe engagement, mod og for at tage dig tid
og være nysgerrig på os alle sammen.
Og nu tilbage til om glasset er halvt tomt eller halvt fyldt…
Kl. 6 står personalet fra Oasen klar til at byde de første børn inden for, altid
smilende og med en frisk bemærkning. Fra 6.30 kommer de første børnehavebørn
og personalet i Børnehuset, klar med smil og kram, og en summen og latter breder
sig. Fra omkring kl. 7 sidder de første elever i cykelskuret og venter på at komme
ind, og 7.30 myldrer det ind med forventningsfulde børn, der gerne udveksler et par
ord og smil på deres vej. En ny dag tager sin begyndelse med omkring 200
forventningsfulde børn og 30 kompetente voksne, der hver dag møder ind for at
gøre en forskel for små og store børn på Forlev Friskole og Børnehus. Kl.ca 8.10
klappes vi i gang til morgensang, og rummet fyldes af glade børnestemmer med
sange fra den danske sangskat.
Alt det deler vi hver dag …og …Derfor er glasset halvt fyldt…

