
Bestyrelsesformandens mundtlige beretning for skoleåret 2015-2016 

Jeg er dybt imponeret over samarbejdet, rummeligheden og den positive ånd på vores skole! 

Vi bliver smidt ud af 20% af vores undervisningslokaler med under et års varsel, vi mister to 

sekretærer, vi har skoleledervikar i et par måneder, vi skal ombygge hele skolen og der er den 

vanlige usikkerhed omkring tilskud og tilsyn for bare at nævne nogle enkelte af de oplevelser 
vi er blevet udsat for i vores eventyrlige rejse gennem skoleåret 2015-2016. 

En enkelt eller to af disse udfordringer ville være nok til at vælte læsset på en normal 

arbejdsplads. Men Mariendal er ikke en normal arbejdsplads, og derfor har 2015-2016 også 
været et succesrigt år med masser af gode oplevelser på en super velfungerende skole. 

Det kan lade sig gøre på Mariendal Friskole, fordi vi har en helt unik ”Mariendal-ånd”, som 
gennemsyrer os alle sammen: elever, lærere, ledelse, forældre og bestyrelse. 

Vi taler sammen, vil hinanden det bedste, har respekt og tillid til hinanden, og så er vi 
sammen om et fælles projekt: at lave verdens bedste Mariendal Friskole. 

Når det er sagt, så vil jeg også lige nævne, at vi skal prise os lykkelige for at have en 

skoleleder som Anders. Vi har trukket store veksler på Anders i dette skoleår, hvor han ud 

over sit normale arbejde som leder og underviser også har ageret skolesekretær, bygmester 

mv. Anders, vi sætter kæmpe pris på det arbejde, du gør, og ved, hvor afgørende det er for 
skolens succes! 

Efter skoleåret 2015-2016 med bestyrelsen kan jeg med glæde give den dette skudsmål: 

velfungerende, sjov, arbejdsom, idérig, konstruktiv, dygtig og produktiv! Bestyrelsen arbejder 
rigtig godt, fordi der er fokus på samarbejde og at give plads til det gode initiativ.  

Som jeg ser det, så er bestyrelsen en enestående mulighed for at få et tættere indblik i skoles 

store indsats for at berige vores børn med oplevelser og læring og udvikle deres 

livskompetencer. I bestyrelsen har vi også det privilegium, at vi er sparingspartner for skolen 

og dens leder, og så har vi en række formelle opgaver ift skolens økonomi. Men primært føles 

det bare rigtigt, at man sammen med andre forældre giver en hånd med i indsatsen for at give 
vores børn en god og velfungerende skole.  

Bestyrelsen kan som udgangspunkt træffe beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som 

bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, men samtidig er vi i bestyrelsen også 

bevidste om, at det ikke er bestyrelsens opgave at lede og udføre det pædagogiske arbejde. 

Ansvaret for den daglige drift og det pædagogiske arbejde er skolelederens i skøn forening 
med lærerne. 

Og det har de faktisk år efter år vist sig at være rigtig gode til  

Da vi startede skoleåret 2015-2016, vidste vi godt, at det for bestyrelsen meget ville komme 

til at handle om Byggeprojektet. Og som bestyrelse er der faktisk ikke noget mere 

inspirerende end at skulle deltage i en for skolen super vigtig opgave. Særligt når man som 
bestyrelsen på Mariendal Friskole har erfaring med, at vi kan gøre en positiv forskel for skolen. 

I 2013 var det lockout’en af lærerne, og i 2014 var det folkeskolereformen, og som jeg har 

fremhævet tidligere, så findes der nok ikke den skole i Danmark, hvor disse udfordringer er 

håndteret mere konstruktivt. Igen fordi vores skole handler om at samarbejde, finde de rigtige 

løsninger, løfte i fællesskab – ja, spille hinanden gode! 



Jeg ved, at Anders kommer ind på byggeprojektet, men jeg vil alligevel nævne nogle af de 

jætteindsatser, der har været løftet for at imødegå udfordringen med at skulle afgive to lokaler 
til kirken. 

Før sommerferien sidste år blev der lagt en plan for, hvordan skolen skulle se ud efter 

sommerferien 2016. Der blev også lavet en byggeplan og valgt en entreprenør, som stod for 

arbejdet, og takket være en fornuftig økonomi, en kæmpe forældreindsats og en meget dygtig 

byggestyring kunne ombygningerne afholdes ud af vores opsparing uden at skulle sætte 
skolepengene op – som det også fremgår af budgettet for 2017. 

Igennem det sidste år har lærerne sammen med kreative kræfter (Birgitte) udformet vores 

nye skole, og forældrene har utrætteligt weekend efter weekend arbejdet fra kælder til loft på 

at udføre planerne, mens kyndige eksperter (Anders og Tobias) har styret de professionelle 
håndværkere og sikret logistik omkring arbejdsweekenderne. 

Jeg vil gerne endnu en gang benytte lejligheden til at sende en kæmpe tak til de personer, 

som har været helt centrale for et succesfuldt gennemført Byggeprojekt 2017: Birgitte, Tobias 

og Anders samt selvfølgelig lærere og forældre. Jeg er pavestolt over den måde vores skole 

har løftet også denne opgave og nyder at gå rundt i de flotte rammer, som vi sammen har fået 
skabt. 

I forbindelse med ombygningen har vi drøftet vores lejekontrakt med kirken. Her har det 

været bestyrelsens to største prioriteter at få en større sikkerhed og beskyttelse imod 

ændringer i vores lejemål samt en reduktion i huslejen, som følge af de færre kvadratmeter. 

Begge disse prioriteter er meget tæt på at komme på plads i en ny lejekontrakt, som meget 

snart skrives under. Lejekontrakten ser rigtig fornuftig ud og indeholder bl.a. en 

uopsigelighedsklausul for de næste 10 år. 

Lærerne er – som sædvanligt fristes jeg næsten til at sige – blevet præsenteret for en god 

portion af ekstra udfordringer i år oven i deres naturlige virke. Men når der er byggeprojekter, 

sygdom, barsel eller andet, som kan bringe skuden ud af kurs, så står man som lærer på 

Mariendal Friskole sammen og finder løsninger, som sikrer trygge rammer for børnene og 

hjælper med at spille kollegerne gode. Det er dæleme godt arbejde og tak for det. 

Og så vil jeg sige tak til Rødspætten for gode diskussioner i bestyrelsen og det store arbejde i 

gør for børnene i indskolingen. Meninger brydes, som de skal, og et af de nye initiativer, som 

vi blandt andet også har talt sammen om i bestyrelsen – hvor Rødspætten jo står vores hjerte 

nært – er en større tilstedeværelse på forældremøderne i indskolingen. Det har jeg allerede 

hørt positivt feedback på. Vi er privilegerede, at vi har jer! 

Som det er kutyme hvert femte år, sender vi Anders ud i verden nogle måneder for at lade 

batterierne op og komme hjem til os med endnu mere energi (hvem skulle tro, at det var 

muligt!). Således også her ved årsskiftet, hvor Nanna så gled ind og sørgede for, at der også 

var en skole, da Anders kom tilbage. Det var trygt, at have Nanna som vikarierende skoleleder 

for Nanna har sku’ altid styr på det. 

Hvis I ikke allerede har opdaget det, så har vi nu fået vores egen rigtige sekretær: Nina (som i 

øvrigt også har styr på det). Det var en lang rejse, men nu glæder vi os alle sammen til at 
arbejde sammen med dig. Det er en stor lettelse, at have fået Ninna med i projekt Mariendal. 

  



En stor tak til the usual suspects fra bestyrelsen, når det kommer til planlægning af de faste 

dage med åndelig føde og udvikling for lærer og forældre. Carina, Sharmilla, Ziga og Simon 

har igen i år sammen med Nina og Claus stået for et super veltilrettelagt storforældremøde og 

topmøde med lærerne. Disse møder er vigtige og bidrager til at vedligeholde den indbyrdes 

respekt og tillid samtidig med, at vi hele tiden udvikler videre på vores fælles projekt: verdens 
bedste Mariendal Friskole. 

Skolens økonomi er formelt set en af bestyrelsens vigtigste opgaver. I det daglige er det 

Anders og Nina, der løfter opgaven assisteret af kasserer Jacob fra bestyrelsen, som kigger 

over skulderen på månedlig basis og arbejder tæt sammen med Anders om budget og 

regnskab, som vi også skal høre mere om senere. Her vil jeg blot nøjes med at notere mig, at 

vores skole har en fornuftig økonomi, som det også fremgår af regnskabet for 2015 og budget 

for 2017. Vi har lavet et stort ombygningsprojekt og holdt skolepengene stabilt de seneste år. 

Det er job godt udført! 

Nu glæder vi os til et mere normalt bestyrelses år 2016-2017. I det forgangne år har vi 

skubbet nogle projekter foran os, som vi håber på at kunne prioritere i det kommende, så 

som: Rusmidler, Skolesamarbejde, Mariehønen og formidling af forældrehåndbogen. Men 

senere på dette møde skal vi også vælge bestyrelsesmedlemmer, og jeg kan allerede se, at 

der på grund af stop blandt nogle af de nuværende medlemmer kommer nye kræfter ind i 

bestyrelsen med nye ideer og ny inspiration, som vil være med til at sætte dagsorden for det 

kommende år. Og lur mig, om ikke også nye oplevelser og uforudsete begivenheder ligger og 

venter på os.  

Det skal nok blive et fantastisk 2016-2017! 

Tak for ordet! 

 


