
 

Bestyrelsens beretning, generalforsamling 27. april 2021 
 

Kære forældre, personale og ledelse 

Tak til jer, som er mødt op i denne anderledes tid. Inden jeg beretter om bestyrelsens 

arbejde det kommende år, vil jeg gerne dvæle et øjeblik ved Corona-skolen. På vegne 

af bestyrelsen, vil jeg gerne takke ledelsen (Patrizia, Niels og Jørgen) for at navigere, 

planlægge og forsøge at rumme alles frustrationer, spørgsmål og usikkerhed i en me-

get anderledes tid. Bestyrelsen har med sindsro og stor tillid været med på sidelinjen 

i denne proces. Tak for jeres store indsats. 

Dernæst fortjener lærerne og de øvrige ansatte også en kæmpe anerkendelse og tak. 

Der står næppe i nogle lærebøger, hvordan man aktiverer 22 teenagere, hvor moti-

vation og engagement svinger mere end en dansevideo på TikTok. Hvor kameraerne 

er slukket og diverse skoleopgaver åbenbart laves bedst i sengen med dynen godt 

trukket op over ørene. Hvor man et kort øjeblik skulle tro, at de lukkede øjne var tegn 

på andet end tankevirksomhed. Tak for jeres indsats, tak for at tage hånd om de ele-

ver, som har haft det så hårdt i denne periode. Bestyrelsen er klar over, at denne 

nedlukningsperiode ikke er uden omkostninger, og vi alle håber at få vores normale 

skoledag tilbage snarest mulig. 

Og nu til den egentlige beretning. 

Ved sidste års generalforsamling overlod Steffen, efter lang tids tro tjeneste, tøjlerne 

til os andre i bestyrelsen. Jeg takker for bestyrelsens tillid ved at overtage formands-

posten.  Ikke mange dage efter generalforsamlingen, blev der givet den besked, at 

Ditlev havde opsat sin stilling, og vi derfor skulle finde en ny viceskoleleder. En spæn-

dende, lærerig og frugtbar proces. Derfor kunne vi et stykke henne i efteråret byde 

velkommen til Niels Herstal Olsen. Trods sin relativ korte tid på Landsgrav, har Niels 

allerede vist at han går til enhver opgave med krum hals og ildhu. Det er nogle af de 

kompetencer, som ikke kan ses ud fra en karakter eller et bevis og nogle af de små 

pakker, I hver dag, forsøger at proppe ned i den rygsæk, de ældste elever forlader 

Landsgrav Friskole med. Men det er også underligt, at du, Niels, stadig ikke for alvor 

har mærket den sjæl og det fællesskab Landsgrav har at byde på. Det håber, vi snart 

kommer. 

 

 



 

 

Men når situationen ikke kan være anderledes, gav det bestyrelsen mulighed for at 

kigge sig selv i sømmene. Jeg siger derfor tak til bestyrelsen for at udholde så utrolig 

spændende møder, hvor forretningsorden, økonomisk strategi og meget andet var på 

dagsordnerne. Men for at være lidt seriøs har det været vigtigt indhold igennem sko-

leårets møder. Det har været fedt at se en bestyrelse, som har budt ind på de opgaver, 

som ligget på vores bord. Tak for det.  

Bestyrelsens har derfor i år brugt møderne på at opdatere forretningsorden, etablere 

finansiel strategi, set sikkerhedsprocedurer igennem, kigget på bestyrelsens årshjul 

og checkliste, sat LU-samtalerne og lønforhandling i system - således at kommende 

bestyrelser har et solidt udgangspunkt for at kunne fortsætte bestyrelsesarbejdet og 

sørge for, at Landsgrav Friskole er et attraktivt valg. Lige pt. er vi i gang med at ind-

hente tilbud på at sætte vedligehold af bygninger i et system, som gør, at bestyrelsen 

samt ledelsen med stor sikkerhed kan afsætte de rigtige midler til vedligehold og an-

det på de kommende budgetter. 

Og apropos bygninger kan vi glæde os over at have den nye mellemtrinsbygning. Men 

en del af byggeprojektet har også inkluderet den gamle skolebygning. Et nyt billed-

kunstlokale er blevet lavet og bestyrelsen og ledelsen retter nu blikket mod musiklo-

kalet og taget, som også trænger til en kærlig hånd.  

Derfor er det også vigtigt at skolen år efter år kan levere et flot økonomisk resultat, 

så der både er penge til at drive en fantastisk skole - men også kunne afsætte midler 

til at forbedre og forny de fysiske rammer. 

Og nu står vi her. Endnu et skoleår nærmer sig sin ende. Og efter i aften skal bestyrel-

sen atter kaste sig over nye opgaver. Jeg håber og tror på, at der i det næste skoleår 

bliver plads og overskud til de vigtige værdidebatter på bestyrelsesmøderne. Et år, 

hvor ledelsen igen kan få skabt tid og rum til udvikling blandt personalegruppen. Og 

jeg satser også på, med bestyrelsens opbakning, at vi igen kan få mulighed for at skabe 

et rum for jer forældre, hvor I også kan komme på banen og bidrage til vores fælles 

skole. 
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