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Bestyrelsens beretning 
 
Når vi om en uges tid sender skolens elever på sommerferie kan vi se tilbage på et skoleår, der 
udfoldede sig på en måde ingen af os kunne have forstillet os.  
 
Vi startede skoleåret med en stor vandskade i salen og politisk debat om koblingsprocenten.  
 
I foråret blev alle hjemsendt og snart var ord som som nødundervisning, smittetryk og 
afstandskrav en del af vores nye vokalbular. 
 
Det er for tidligt at sige, hvilken betydning Corona/Covid 19 og nedlukningen får for skoledriften 
på sigt. Der er ingen tvivl om, at vi er blevet ramt af en ny skolevirkelighed. En virkelighed som på 
nogen punkter ligger meget fjernt fra den måde vi plejer at lave skole på. På andre punkter har 
man gjort sig erfaringer med nye læringsrum og rutiner. Uanset hvad det kommende år byder på 
skal vi huske at have friskoleånden og værdierne med os. Vi skal både passe på hinanden og på 
skolen.    
 
I efteråret bliver det bestyrelsen og ledelsens opgave at samle op på foråret. Det skal kigges på 
merudgifter som følge af Corona, samt budget for resten af året. Det kan også blive nødvendigt at 
gennemgå skolens fysiske rammer og udarbejde en beredskabsplan, der tager udgangspunkt i de 
erfaringer man har gjort sig i foråret.   
 
Økonomi 
 
Igen i år præsenterer skolen nogle fine nøgletal i årsrapporten. Vi har i øjeblikket 219 elever på 
skolen og har 222 tilmeldte elever til det kommende skoleår. Vi glæder os over, at vi igen 
budgetmæssigt rammer indenfor skiven. Det skyldes alle de dygtige ansatte, der hver dag arbejder 
hårdt for at lave den bedste skole for vores børn.  
 
De politiske forhandlinger om koblingsprocenten, som fyldte meget efter valget er droppet og 
koblingsprocenten fastholdes på 76%. Det er vi naturligvis glade for. 
 
Bestyrelsens arbejde  
 
Bestyrelsesmedlemmer Chris Kjeldsen og Arne Møller-Hansen valgt at udtræde. Det betyder at Ina 
Wittrup og Susanne Riisberg overtager deres pladser i bestyrelsen.   
 
Der har i perioden været afholdt 9 bestyrelsesmøder.  
 
Bestyrelsen har drøftet muligheder for opstart af førskole. Det har længe været et ønske at kunne 
tilbyde førskole på Randers Lilleskole. Bestyrelsen har sammen med ledelsen og repræsentanter 
fra personalet kigget på forskellige løsninger. Det er dog afgørende at få skabt en førskole der kan 



hægtes direkte på skolens værdisæt og som kan sætte kimen til det at være lilleskoleelev. Det er 
for tidligt at sige om vi når i mål, men arbejdet pågår.  
 
Ordet bæredygtighed er efterhånden at finde alle vegne. På Randers Lilleskole har man arbejdet 
med begrebet i flere år som del af skolen visionsproces. Bæredygtighed er stille og roligt blevet en 
integreret del af vores måde at tænke skole på – både didaktisk og pædagogisk. Dette kommer 
tydeligt til udtryk undervisningen og i aktiviteter, såsom julegaveværkstedet og frugtbank. I 
bestyrelsen følger vi personalets projekter og de erfaringer der gøres i arbejdet med  
bæredygtighed i en skolesammenhæng. Det er som skole både klogt og nødvendigt at have fokus 
på bæredygtighed. I processen bør vi blot være bevidste om, at bæredygtighed betyder noget 
forskelligt for forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden har dialogen således vi 
trække i samme retning.   
 
Der er blevet formuleret en pr-strategi og udpeget en ansvarlig til at sikre et kontinuerligt 
kommunikationsflow på de digitale platforme. Formålet med strategien er sikre tydelig profil 
udadtil, der kan medvirke til at løfte alle de gode historier fra dagligdagen på skolen ud til 
forældre, samarbejdspartnere og kommende forældre.  
 
Der har været særligt fokus på trafikken foran skolen, men det ser ud til at de trafikale 
udfordringer er løst. Tak for opbakningen. 
 
I perioden har bestyrelsen også arbejdet med retningslinjer for opsigelse af samarbejde med 
elever, justering af gebyr ved indmeldelse, justering af skolepenge.  
 
Kommende skoleår 
 
Randers Lilleskole skulle have være værter ved Lilleskole Festivalen 2021, men grundet nedlukning 
af skolerne og forsamlingsforbud har det ikke været muligt at afvikle festivalen i år. Årets værter i 
Norddjurs er stadig meget interesseret og det er blevet besluttet at de afvikler i 2021 i stedet. 
Randers Lilleskole påtager sig værtsskabet i 2022.  
 
Næste år kan skolen fejre 50 års jubilæum. Det skal naturligvis markeres på fornemmeste vis. 
Bestyrelsen havde tidligere på året besøg af Kisser, som er tidligere lærer på skolen. Kisser er i 
gang med at digitalisere og kategorisere de mange tusinde fotos der igennem tiden er blevet taget 
siden skolens opstart i 1971 i Tånum. Kissers store arbejde bliver udgivet på en digital platform i 
forbindelse med skolens jubilæum. 
 
Derudover håber vi naturligvis på en masse aktiviteter og at både elever, lærere, forældre vil være 
med til at fejre skolen.  
 
Tak til ledelse og personale for jeres indsats og det store arbejde i forbindelse med nedlukningen.  
 
Tak til forældre og elever for opbakning under hele perioden.    
 
Rigtig god sommer. 



 
 
 


