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I januar 2016 sidder jeg en mørk aften med en kold Pilsener og fødderne i sandet på mit 

strandhotel på den nordlige kyst i El Salvador og nyder lyden af brændingen ude ved revet, 

fiskerbådenes klukken mod det rolige vand i bugten, nattebrisen, der er varm som en sommerdag i 

Danmark og tænker på, hvordan det mon går på Mariendal. Jeg er blevet lidt urolig pga. nogle 

henvendelser fra bestyrelsen og fra Nanna om at udskyde årsrevisionen, fordi bogføring og 

afstemninger ikke er ajourførte.  Grete har jo ellers været min sikkerhed, for hun har fungeret som 

Elsebeths vejleder og hotline, men her i januar måtte Grete hellige sig sit eget pga. sin mands 

alvorlige sygdom. Efter en oplæringsperiode af Elsebeth,  skolens nye sekretær, på et halvt år går 

det nok også, tænker jeg, men nu kan jeg ikke lade være med at følge lidt med i kontorarbejdet på 

afstand. Og som min uro stiger, beder jeg om løbende at få tilsendt bilag og information om de 

opgaver og deadlines, hun arbejder med. Det resulterer desværre i en  indsigt, der kræver, at jeg 

begynder at gå på arbejde hver aften ved et bord under palmerne på stranden. Heldigvis har jeg 

Nanna. Hun har taget min plads som leder, mens jeg er fraværende, og jeg ved, at hun roligt og 

uden de store armbevægelser tager ansvar, giver omsorg og støtte til Elsebeth, sørger for, at jeg 

modtager den nødvendige information, hverken mere eller mindre, og bakker lærerne op og 

skaber tryghed omkring sig og hos mig ... 

Efter et dejligt familieeventyr i Mellemamerika vendte jeg lige i begyndelsen af vinterferien tilbage 

til Vesterbro. Nu havde jeg vinterferien til at komme godt i gang med kontorarbejdet, før 

dagligdagen for alvor meldte sig igen. Min stigende uro havde dog gjort mig så rastløs, at jeg efter 

de 20 timers rejse ikke kunne sove, men blev nødt til at tage direkte ind på kontoret for lige at 

tjekke forholdene. Og det var en fin beslutning. Som min kone, Rikke, udtrykker det: Anders gik på 

arbejde i vinterferien og kom hjem igen d. 4. juli, da vi skulle til Sverige.  

Resten af historien kender I: Jeg var nødt til at iværksætte en afskedigelse - og havde dernæst en 

tid, hvor jeg var alene på kontoret.  Her fik jeg et ufrivilligt, men grundigt indblik i 

sekretærarbejdet på Mariendal, og jeg tænkte mange gange på, at jeg da vist ikke havde givet 

Grete anerkendelse nok for den vigtige rolle, hun har spillet på Mariendal i al min ledertid. Hold 

op, hvor har det egentlig været en stor tryghed i mine mange år som leder, at jeg bare vidste, at 

tingene blev gjort samvittighedsfuldt, rettidigt og grundigt. Nu blev jeg selv uerfaren bruger af alle 

mulige digitale systemer og var konstant i den tid i kontakt med et væld af samarbejdspartnere: 

lønmodulet i  EDB Brugsen, skat, nets, pbs, fleksbarsel.dk, Fordelingssekretatiatet, SU Styrelsen, 

UVM, revisoren, NemRefusion og fanden og hans pumpestok. Alt det, som jeg før i tiden bare 

signerede, når forarbejdet var gjort af Grete, skulle nu  laves fra grunden. Puha, jeg fik i den 

periode læst mange, lange og  kedelige brugervejledninger. Men intet er så skidt, at det ikke er 

godt for noget. Nu har jeg erhvervet mig et indblik i alle administrative og regnskabsmæssige 



opgaver, som fremover vil gøre mig til en mere indsigtsfuld sparringspartner på kontoret og med 

revisoren.  

Heldigvis fik jeg i april fat i sekretærvikaren Gudrun. Hun var superdygtig, effektiv og blev meget 

hurtigt glad for Mariendal. Naturligvis skulle hun læres op, for godt nok var hun superbruger af det 

administrative system, vi anvender, men lærerløn og refusionsansøgninger og statstilskud og 

grundskolernes årshjul og skolens interne strukturer er jo ikke noget, man bare ved, fordi man er 

bogholder. Gudrun lærte dog meget hurtigt og sørgede med dygtighed for, at årsregnskabet , som 

I sidder med i dag,  kom i hus i tide - i sidste øjeblik (jeg uploadede årsrapporten kl. 11.45 den dag, 

der var deadline kl. 12.00!). Eneste problem ved Gudrun var, at hun er fynbo - og ovenikøbet glad 

for det.  

Heldigvis kendte hun Carsten, der var en noget anden type end Gudrun, men som havde stort set 

de samme administrative kompetencer. Ham måtte jeg lige oplære, men det med at sætte 

sekretærer ind i arbejdsopgaverne havde jeg jo stor erfaring med. Snart tog Carsten sig dygtigt af 

bogføring og løn mv. Eneste problem med Carsten var, at han er fynbo - og at han desværre også 

var mentalt skrøbelig, da jeg mødte ham, og derfor blev syg i slutningen af året, hvilket gik ud over 

overblikket og effektiviteten. Nu så det hele igen lidt sort ud, men den gode Gudrun havde, mens 

hun ordnede vores regnskab med den ene hånd, taget kontakt til forskellige  sekretærgrupper på 

Facebook og til jobkonsulenter i bl.a. HK. Hun og jeg havde da også løbende gennemført en del 

samtaler, men kasserede nærmest alle, straks de åbnede munden. Det er ikke nemt at finde 

sekretærer med regnskabskunnen. Men så dukkede Nina op af det blå. Her var et menneske, som 

havde erfaring med vores administrative system og samtidig kendte til privatskoleadministration 

via et tidligere arbejde på en efterskole. Hun kom til samtale - og der gik  ikke lang tid, før vi vidste, 

at Nina er et godt match. Både fagligt og som menneske er Nina velplaceret i Familien Mariendal 

Nå, men jeg er for at sige det mildt også ved at være godt træt af at lege sekretær og oplære 

sekretærer og slet ikke have tid til mit eget arbejde. Lige nu er jeg leder om onsdagen, mens jeg 

ugens øvrige fire arbejdsdage hjælper Nina med at få overblik over de mange sekretæropgaver. 

Det har desværre den konsekvens, at mange af mine egne opgaver er blevet syltet og også i 

nærmeste fremtid vil blive skubbet foran mig. Jeg havde på forhånd haft planer om, at jeg i 

skoleåret 15-16 skulle have lavet en ny arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering, 

hvilke skal fornys løbende, gerne hvert tredje år. Det bliver nok ikke foreløbig. Jeg har også 

materiale liggende på min computer fra den værdidag, vi gennemførte i foråret 2016, hvor elever 

og lærere har arbejdet med at genformulere vores værdibeskrivelse. Tanken var, at dette arbejde 

for længst skulle have erstattet den forrige - men lige nu ligger det hele altså bare i en mappe, der 

hedder "Opgaver, som skal laves inden sommerferien 2016" på min computer. Ja, og så er der min 

aftale med Søren Tillidsmand om at formulere en lokalaftale, hvilket skolen har savnet siden 

lockouten. For ikke at tale om skolebladet Mariehønen, som bare er gået helt i dvale igen. Men 

hvad? Alt det er petitesser og formaliteter set i forhold til det tilfredsstillende faktum, at skolens 

elever rimeligt uforstyrret har modtaget det, de er her for: God undervisning og levende 



engagement  i deres personlige udvikling. Her bliver jeg nødt til at løfte på hatten for skolens 

lærere og pædagoger, der på en eller anden måde har formået at ignorere den flimrende 

fornemmelse af uorden, som et kontorkaos kan forårsage. Lærerne og Rødspættepersonalet har 

gjort, hvad de skulle for, at kvaliteten i arbejdet med eleverne hele tiden har været i   top. Jeg må 

sige, at mine høje tanker om skolens personale er berettigede.  

Oven i købet har personalet og eleverne samtidig måttet leve midt i et stort byggeprojekt, som i 

løbet af året har involveret samtlige skolens lokaler bortset fra Springergangen og salen. Det har 

selvfølgelig været krævende for alle, men nok allermest for Preben. Preben har klargjort og 

rengjort og færdiggjort i et væk. Og alligevel står han der hver morgen og tager smilende imod alle 

børnene. Midt i al den hurlumhej, som opstår i et byggerod lige før ringetid, spreder Preben en 

smittende ro med sit godmodige sind.  Som tak og anerkendelse for den indsats, det rent faktisk er 

uforstyrret at overkomme sit pedeljob eller undervise og passe børn midt i omtalte kontorkaos og 

byggestøv og håndværkerlarm, har hele personalet af bestyrelsen fået en flot sommerferie-

vingave i år. Det er jeg glad for, for jeg ved, at den form for anerkendende gestus rammer sit mål. 

Og derfor tænker jeg også, at jeg burde købe en kasse vin til alle jer forældre på denne skole. Jeg 

kan slet ikke udtrykke min taknemmelighed og stolthed ved den præstation, byggeprojektet i 

virkeligheden har været for os alle. Er I mon klar over, at vi sidste år gennemførte 27 

weekendarbejdsdage. SYVOGTYVE. Ud over dette har der været forældre inde på hverdagsaftener  

for at male i kælderrummet. En anden forælder har restaureret et gammelt vindue på tredje sal i  

juleferien. En tredje forælder har brugt to weekender på at montere projektorer i de nye lokaler. 

En fjerde forælder har været med mig til møder i kommunen for at undersøge mulighederne for at 

få byggetilladelse på tagterrassen. En femte forælder har på sit eget værksted lavet en flot løsning, 

så vi nu har fået udvidet vores mødebord på lærerværelset. Birgitte fra bestyrelsen har hjulpet mig 

med tegninger, ideer og udformning af beskrivende tilbudsliste til entreprenører, hvorefter hun og 

bestyrelsesmedlem Tobias har hjulpet mig med at være tovholdere for projektet, mens jeg var på 

rejse. Birgitte har også været i IKEA for at købe køkken og sofa, og hun har skaffet os tilpassede 

madrasser til balkonen ... Alle, jeg kender, som så min plan før, det hele blev skudt i gang, sagde, 

at jeg var naiv. Det kan ikke lade sig gøre. Håndværkerne overholder ikke deres deadlines. De 

sædvanlige tordenskjoldsoldater blandt forældrene kører sur i altid at skulle trække læsset. 

Lærerne bliver stressede. Osv. Osv. Men sådan gik det ikke. Den samlede forældregruppe har løftet 

denne opgave sammen med mig - og lærerne har fået mulighed for at passe deres job, og eleverne 

ved nærmest ikke, at der har været håndværkere på skolen. Jeg ved godt, at jeg brokker mig, når I 

forældre ikke møder op til Generalforsamlingen (selv når jeg har indkaldt i tide) eller til 

forældremøder og lignende - og det er sgu da også for dårligt! - men når der virkelig er brug for 

jer, så kan jeg altid regne med jer. Det takker jeg mange gange for - og blærer mig med ude i byen. 

For at afrunde byggeprojektet, så vil jeg lige konkludere: Resultatet er vi meget tilfredse med. 

Pladsen er indskrænket, da vi jo har mistet hele mellemtrinsafdelingen og blot fået en gammel, 

fugtig kælder som erstatning. Men med positiv og kreativ tilgang til den kritiske situation, har vi 



faktisk fået forbedret de fysiske rammer. Vi har fået et tiltrængt større  lærerværelse. Vi har fået 

lysere og større klasseværelser til de fleste. Kælderrummet er naturligvis ikke lysere end det gamle 

billedkunstlokale, men det er blevet lækkert, et rigtigt værksted med plads til at svine, smukt 

udsmykket af Rene. Balkonen har forbedret forholdene i Rødspætten, og sammen med balkonen 

har vi overraskende nok fået etableret fire ekstra gruppe- og møderum, hvilket er en kæmpe 

forbedring af indretningen. Selv er jeg meget tilfreds med mit nye kontor, hvor der er lyst og roligt. 

Eleverne på skolen er allermest imponerede over - hvad mon? - vores videoovervågning. I de 

første par måneder hyggede jeg mig med konstant besøg af små grupper af børn i alle aldre, der 

stod og kiggede på skærmen. Woow, sagde de, se lige, der kommer Eigils mor, sejt! Så, som I kan 

høre: Stor tilfredshed hos både elever, lærere, pædagoger  og administrativt personale. 

Da jeg i år ikke har bestilt andet end at drive den af ved Stillehavskysten, koordinere aftaler med 

håndværkere og lege skolesekretær, er der ikke så meget  at berette yderligere om. Vi fik afholdt 

vores skabslærerdag, lejrskolen var som altid vellykket, emneugen kørte på skinner, og alle de 

øvrige særlige uger blev gennemført efter alle kunstens regler. Der blev i mine sekretærpauser 

lavet lidt fagfordeling og skemaer, og ind imellem skulle der laves  om på alle skemaerne, f.eks. da 

Rune pludselig var tvunget til at fremrykke sin barsel, så de fleste lærere måtte acceptere nye 

skemaer med ekstra opgaver. På den måde undgik jeg at skulle ansætte endnu en barselsvikar. I 

forvejen havde jeg lige ansat Trine i Lises barselsvikariat. Hun gjorde det så godt, at hun kom med i 

næste års fagfordeling, som jeg sammen med skemaerne  nåede i hus med i rette tid, før alle gik 

på sommerferie.  

Den 4. juli slukker jeg endelig min computer, læner mig tilbage i kontorstolen og sukker veltilfreds. 

Næste års planlægning med fagfordeling og skemaer er helt på plads. Tjek! Rune er kommet 

tilbage fra sin barsel. Tjek! Løn, pension, skat, feriepengeafregning og skolepengeopkrævninger for 

juli og august er sendt afsted. Tjek! Ny lejeaftale med Ansgarstiftelsen er aftalt i grove træk med 

en uopsigelighedsperiode på 10 år. Tjek! Ansættelsesbrev til ny sekretær, Nina, er underskrevet. 

Tjek!  Og jeg har aftalt med sekretærvikaren Carsten, at han kommer de første to  uger for at stå 

for oplæringen af Nina. Alt er i vinkel. Nu skal jeg til Sverige og sidde blandt blomstrende lupiner 

midt i en skov og læse gode bøger i tre uger. En dyb indånding: Ahh! Sommeferie. Men så ringer 

min telefon. Det er Trine. Hun har fået fast arbejde i AFUK, åbenbart et drømmejob, og kan 

desværre ikke passe sit skema på Mariendal til næste år. Nå, selv om jeg sjældent taler grimt, 

vælger jeg at sige: Fuck det! Nu vil jeg på sommerferie. Måske løser det hele sig af sig selv. Så får 

jeg en sms. Det er Carsten, der meddeler mig, at han har fået stress, og hans læge har beordret 

ham til at slippe alle forpligtelser, så han må desværre løbe fra aftalen. Nå, men nu dytter Rikke i 

bilen ude på Stenosgade. Resten af familien er klar til at tage til Sverige. Og så glemmer jeg sådan 

set alt om Mariendal, indtil Lise ringer til mig og siger, at jeg skulle tage og ansætte Tanja, som kan 

gå lige ind i Trines skema. Tanja bliver ansat, tjek! Dog kan hun ikke varetage de håndarbejds-p-

fagstimer, hvor der skal produceres kostumer til musicalen. Nå, men det løser sig vel, tænker jeg. 

Nogle dage senere taler jeg så med min nye sekretær, Nina, som kan fortælle, at hendes datter, 



Kristina, er designer og har masser af erfaring med at undervise unge mennesker i at sy kostumer 

og så'noget. Så jeg ansætter lige Kristina til p-faget. Tjek.  

Alting ordner sig! er blevet mit nye motto. Og jeg synes, at vi er kommet rigtig godt i gang med det 

nye skoleår. I den forbindelse bliver jeg nødt til lige at nævne, at 2016 var året, hvor Rødspætten 

prøvede at vinde en fodboldkamp. 0. klasses piger bliver måske en ny æra. Ellers kan jeg slutte af 

med at sige, at Nina Hennings er en dygtig bogholder, som sætter en ære i at gøre tingene 

ordentligt, så hun gør mig tryg og rolig på trods af mine dårlige erfaringer fra sidste år. Jeg sætter 

lidt efter lidt Nina ind i alle de andre opgaver, så jeg forhåbentlig snart kan begynde at fokusere på 

mit eget og komme lidt i kontakt med lærerne igen. 

I  denne beretning har jeg, som I kan høre,  fokuseret på de få større udfordringer, som prægede 

mit arbejdsliv i skoleåret 2015-16. Derfor har jeg helt sikkert forsømt at nævne en masse forhold, 

som i andres øjne burde fremhæves. Jeg kunne sagtens have gjort meget mere ud af bestyrelsens 

rolle, alle de forskellige opgaver, de har engageret sig i og min glæde ved at samarbejde med en 

bestyrelse, der på meget konstruktiv vis engagerer sig i skolens virke. Heldigvis supplerer Simons 

formandsberetning jo denne, så I samlet set får tegnet et mere favnende billede af årets gang på 

Mariendal.  

Af årets  beretning, tænker jeg, kan man udlede denne essens: Det bliver aldrig kedeligt at arbejde 

på Mariendal! 

 


