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Kære forældre, bestyrelse og personale på Landsgrav Friskole 

Jeg vil egentlig gerne startet årets beretning med, hvad der er hændt den seneste 

tid. Forleden var der, traditionen tro, arbejdsdag på skolen. Skolen summede med 

liv, arbejdsglæde og fællesskab. I tirsdags mødtes vi nogle stykker for at lægge de 

sidste fliser, i forlængelse med at der var forældremøde i 2. klasse. Mens Jesper og 

jeg gjorde klar og forældremødet drog sin slutning, kunne jeg gå og nyde et fyldt 

klasselokale med glade forældre. Og for ikke længe siden kunne skolen endelig 

afvikle Bagerby på tværs af klasser og endda med besøgsdag om fredagen. 

Som Poul Schierbeck skriver ”nu vil jeg glemme rent, at det var vinter” - så har vi 

næsten glemt det dér corona. Hvordan det lagde sig tungt over skolen og det 

fællesskab, som betyder så meget for skolen her. Eller som vi lige har sunget. Vi 

sætter i fællesskab spor i fremtidens bog og den vej vi sammen går på. 

 

Jeg vil tillade mig kort at berøre et politisk emne. For ikke længe siden kørte TV2 en 

dokumentar ”flugten fra folkeskolen”. Hverken Patrizia eller bestyrelsen har blandet 

sig i den offentlige debat, trods dokumentaren manglende nuancer ud fra et 

friskoleperspektiv. Nu har Slagelse kommune varslet store besparelser på 

børne/unge området. Hvilke konsekvenser det får, ved vi ikke endnu - men vi skal 

fortsat gøre os umage for at LF er et attraktivt skoletilbud, som står på nogle sunde 

værdier og ikke et fravalg af folkeskolen. 

Bestyrelsen vil derfor gerne takke ledelsen og resten af personalet for, hver dag at 

gøre en indsats og gøre LF til et trygt, godt og lærerigt sted at gå. Og vi glæder os til 

at fortsætte den udvikling. De fysiske rammer forsøger bestyrelsen, i hvert fald, at 

forbedre.  

Om ikke længe skal taget skiftes i musiklokalet og i den forbindelse forbedre både 

musik- og morgensangslokalet. Det har været en længerevarende proces, hvor 



 
forskellige byggesagkyndige er blevet kontaktet og givet deres vurdering af, hvad 

der skulle gøres ved tag og tagkonstruktion. Til dette skal der jo bruges nogle penge. 

En af de beslutninger bestyrelsen traf i løbet af efteråret var at vedtage en financiel 

strategi. En rettesnor som bl.a. betyder, at bestyrelsen ikke vil foretage investeringer 

med skolens penge - også i en periode, hvor renten er negativ. Det synes vi, er en 

forsvarlig måde at forvalte skolens penge på. Vi sætter penge til side og 

øremærkerne dem til f.eks. udskiftning af tagkonstruktion. Men samtidig skal 

overskuddet heller ikke være for stort - men blive brugt på at drifte skolen og give 

elever og personale nogle gode forudsætninger. 

At sikre skolens drift og træffe nogle bærer dygtige beslutninger, har været lidt et 

tema på årets bestyrelsesmøder. I den forbindelse har vi også fået et firma til at lave 

en vedligeholdelsesplan for eksisterende bygninger - så ikke bare skolens 

nuværende ledelse og bestyrelse, mere systematisk kan forudsige og planlægge 

større økonomiske vedligeholdelsesopgaver - men også for de kommende personer, 

som skal drifte skolen. 

Men det er ikke alt som desværre kan planlægges. Igen i år blev skolen ramt af 

kritisk sygdom i personalegruppen. Forfærdeligt. Heldigvis er personen så småt i 

gang igen, hvilket kun er glædeligt. Men det rammer jo skolen, dens elever og 

personalegruppen. Og oveni det skulle en længerevarende sygemelding samt en 

orlov oveni også håndteres. Bestyrelsen har hele tiden haft fuld tillid til de løsninger 

som fundet frem til - også på trods, at de rigtige kandidater ikke lå på bordet i første 

omgang. I sådanne en situation har ledelsen, personalet og vikarerne trukket et 

kæmpe læs. Stor tak for det. 

Og nå ja, så kom der jo også lige en nedlukning udover som både ledelse og 

personale skulle håndtere. Og nu står vi her på tærsklen til slutningen på et skoleår, 

hvor 2 af skolens mest erfarne kræfter af forskellige årsager har valgt at stoppe på 

skolen. De bliver svære at erstatte - men bestyrelsen ser frem mod også at løse 

denne opgave sammen med ledelsen og skolens personale. 

Tak for ordet og jeres opmærksomhed. 


