
 

 

Skolelederens årsberetning 
 
Siden midten af marts måned har verden ændret sig rigtig meget. Vi har set, hvordan det globale 
samfund, som vi kender det, på een gang er lukket ned, hvordan vi ikke har kunnet tage vores 
kære i hånden, besøge hinanden som før og så videre. Utilgængeligheden har været lammende - 
bekymringen for smitten hos mange frygtindgydende. Men selvom ingen ønsker at være i den 
situation, der er lige nu, var der også nogle dybere forståelser af det at være menneske og familie i 
verden, der vågnede i os. Et nærvær opstod for nogle i fraværet og afstanden til de andre, 
meningen fandt nogle andre veje at gå. Når man således kigger tilbage på året 2019, virker det 
drømmende langt væk. Det var en virkelighed, hvor vi på mange måder selv kunne sætte rammen 
og drysse indholdet i, som vi ønskede det. 
 
2019 var derfor også et år med mange nye dagsordener. Vores visionsarbejde gennem næsten 3 år 
ledte bl.a. frem mod et stærkere og stærkere fokus på bæredygtighed. Af mange tiltag skal jeg 
blandt andet nævne indtagelsen og den begyndende etablering af vores bæredygtighedshave på 
Kristrup Engvej med træer og buske og en fremtidig haveplan. Vores ønske om nye studieture med 
fokus på bæredygtige rejser frem for fjerne turistrejsemål med fly blev også til planer - til fremtid. 
Skraldesorteringsordning i alle klasser og andet blev sat på skinner. 
 
Vi er en skole med et stort fokus på det æstetiske og det kreative. Dette er en ambitiøs dagsorden, 
der kræver et hamrende dygtig pædagogisk og samarbejdende personale, som ser og prøver nye 
discipliner af. Derfor besluttede vi os for at tage fire hele dage ud af kalenderen (inklusiv weekend) 
for at tage på kursus sammen i bronzestøbning, trædrejning og i udeskole i Yxengård ved Hjørring. 
Det stærke ved vores skole viser sig også her. Vi er rent faktisk i stand til - så mange på samme tid - 
at lære sammen og selv kunne vælge ud, hvad vi vil lære. Det er en ånd vi alle tager med tilbage til 
børnene på Randers Lille Skole. 
 
I samme ånd, kan man måske sige, var 2019 også året, hvor hele personalet var på en 
døgnkonference med tolv andre Lilleskoler fra Jylland, Fyn og Bornholm. Fokus var også her det 
bæredygtige og det “væredygtige” på vores skoler. Det er vigtigt at kunne føle sig som en del af 
noget større. 300 ansatte fra forskellige Lilleskoler der sammen netværker, udveksler erfaringer, 
diskuterer muligheder, læring og dannelse er vigtigt for vores fremtid som Lilleskole. Et sådan 
større fællesskab har også politisk slagkraft. 
 
Sammen med bestyrelsen har vi arbejdet med vores skolekultur. Vi står som skole på skuldrene af 
næsten 50 år skolevirke drevet af frihed, ånd, vilje og værdier til at ville lave byens bedste skole. 
Sådan et arbejde skal vedligeholdes og udvikles. Der skal nye kræfter til. Værdierne skal synke ned 
hos gamle som nye forældre.  
 
Over for vores værdier står en virkelighed, der ofte udfordrer os i forhold til den værdipluralisme, 
der præger samfundet. Mange forskellige værdisyn går side om side og kan blive til et tab af 
overbevisning, en slags orienteringsløshed. Det er vigtigt at værne om de værdier vores skole har 
og stå sammen om dem, handle sammen for at forblive dem vi er og var. En vis grad af 
konservatisme er sundt i en tid hvor en narcissistisk selfiekultur truer fællesskabet for at blive til 
alle mulige netværker - for at sige det lidt provokerende. Vores fokus sammen med bestyrelsen 



 

 

handler om, hvordan vi kan fastholde vores værdier og lære nye forældre, hvordan de tager del i 
fællesskabet, hjælpe børnene og ruste dem til at være stærke og levedygtige i en globaliseret 
verden. Og selvfølgelig er vi ikke kun til det bevarende og konservative, vi er også en skole i 
disruption som nedbryder grænser og vender vrangen ud. Det er ingen vel i tvivl om. 
 
Sidste år havde vi flere fællesskabende handlinger. Blandt andet inviterede vi en computer-
misbrugs-forsker ind til en forælderaften i salen for at svare os på hvor meget spil og sociale 
medier betyder for udviklingen af børns hjerner. Svaret var entydigt, at det har stor betydning for 
børns cerebrale udvikling, hvis de får lov at spille for meget. Samtidigt er spil, sociale medier osv. 
teknologi som hører vores tid og fremtid til. Vi må lære børnene at færdes behændigt i det uden 
skam og formaninger - og tage det bedste fra den verden og bruge ind i vores virke. 
 
I den mere festlige lejr kan jeg nævne, at bestyrelsen tog teten for at genindføre vores gamle 
tradition, nemlig fest for de voksne. Det var i februar. Det blev en rigtig hyggelig aften med 
liveband, diskjockey og dans.  
 
I flere år har vi haft førskole hos os. Det betyder at børnene begynder i skole i marts eller april, 
hvorefter de starter i børnehaveklasse til august. Vi sløjfede ordningen for nogle år siden, da vores 
kommunale tilskud blev taget væk. Der er mange forældre som gennem årene har nævnt, at det 
ville have været dejligt, hvis vi igen kunne have en førskole. Derfor tog vi sammen med bestyrelsen 
og personalet den beslutning, at vi igen vil have en førskole. I de her dage færdiggøres vores 
ombygning af SFO’en så den kan rumme en lille ny førskoleklasse til foråret 2022. Det bliver rigtig 
dejligt! 
 
Som det sidste i denne beretning vil jeg nævne vores nye bibliotek, som stod færdigt for få 
måneder siden. Biblioteket er et produkt af en hurtig proces. Nogle grønne børn og et par lærere. 
Et kort møde, så er vi i gang. Og 1 måned senere har vi et bibliotek. Det er det vi kan, når vi 
arbejder sammen. 
 


