








Beretning 2021

Kære alle

Jeg vil i min beretning forsøge at beskrive de mange tråde, der gennem 2021
vævede sig ind og ud mellem hinanden i et år, der rummede både på den ene
side meget svære og på den anden side store og gode oplevelser.

Året startede med at sætte vores vores udholdenhed, værdier og vilje på
endnu en streng prøve. Coronanedlukning betød at skolens yngste elever fra
børnehaveklassen op til 4. klasse først kom fysisk tilbage i skolen mandag
den 8. februar. Skolens ældste elever fra 5.- til 9. klasse fik vi først tilbage på
skolen efter påskeferien tirsdag den 6. april. Det var virkelig en hård tid, hvor
skolens personale knoklede med at levere god undervisning under skiftende
undervisningsformer og retningslinjer, der gjorde det svært at levere
kontinuerlige undervisningsforløb.

Midt i dette noget kaotiske baggrundstæppe af coronastøj, startede de
Grønne Spirer, vores første førskolehold i mange år, 1. marts 2021. De små
grønne spirer var et dejligt livsbekræftende indspark, som gav godt humør og
håb for, at der med foråret ville komme bedre tider. Rødt Hold,
børnehaveklassen, var enormt søde til at tage imod deres nye
skolekammerater og de havde bl.a. lavet en masse gode råd om at gå i skole,
som de overgav fra Børnehaveklassens terrasse til de Grønne Spirer, som
modtog rådene nede fra legepladsen. Det var i sandhed en tid, hvor man
måtte finde alternative løsninger.

Midt i marts måned stoppede Peter som skoleleder efter aftale med
bestyrelsen. Det blev starten på en tid, hvor usikkerhed, forvirring og
frustration kom til at fylde især i skolens forældrekreds. Et virtuelt dialogmøde
og senere en virtuel generalforsamling blev kulminationen på dette. Bølgerne
gik højt, men heldigvis var der også rum til at synge nogle af skolens sange og
på den måde samles om noget vi alle var enige om, nemlig at bakke om vores
fælles skole.

Skolens personale håndterede gennem hele forløbet situationen professionelt
med kerneopgaven for øje; nemlig fortsat at lave god skole for alle skolens
børn.

Årets skoleafslutning var årets næste spæde tegn på, at vi gik bedre tider i
møde. Selvom det ikke blev til samlingen af alle skolens elever, forældre og
ansatte, fik vi dog sagt pænt farvel til afgangseleverne fra Grønt Hold ved en
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fin translokation for dem og deres familier og ikke mindst  lavet
trøjeoverleveringen fra afgangseleverne på Grønt Hold til de Grønne Spirer,
der med trøjen, overtog holdfarven fra det nu gamle Grønne Hold. Vi fik også
sagt et fælles farvel til det gamle Grønt Hold på J.V. Martins plads ved
Remisen, hvor hele skolen, holdinddelt, sang og fejrede de grønne
afgangselever og sommerferiens start.

Efter sommerferien stod den på 50-års jubilæum. Der blev planlagt og
forberedt til den store guldmedalje og da alle restriktioner blev fjernet 10.
september, blev det igen muligt at lave ting på tværs af klasser. Det udnyttede
vi til for alvor at sætte blus på planlægningen af jubilæumsfejringen.

Torsdag den 7. oktober gik jeg på arbejde og kunne se op på en helt blå
himmel med to krydsende hvide spor efter fly, noget man næsten havde glemt
hvordan så ud. Jeg tænkte ved mig selv, at det måtte være et tegn på, at jeg
ikke var den eneste, der havde sat kryds i kalenderen ved den dag. Det blev
da også en jubilæumsdag jeg sent vil glemme. Alt det Randers Lille Skole
gerne vil stå for og alt det vi synes er vigtigt kom frem på denne dag: Sang,
dans, musik, drama, håndværk, fordybelse på tværs af fag og fagligheder,
alder og køn gik op i en højere enhed med samba-optog gennem byen,
teaterstykker med udgangspunkt i skolens fem årtier, udstillinger, museum,
åbne værksteder og masser af formidling fra og til børn og voksne, om alt det
der var gået forud for denne dag, i de åbne uger, hvor vi bl.a.  havde fordybet
os i naturvidenskabsfestival i skolens have og skolens historie.

Dagen efter var der inviteret til fest for skolens nuværende og tidligere
ansatte, forældre og elever over 18 år til et brag af en voksenfest, hvor der
blev talt, danset og festet. En god måde at afslutte jubilæet på.

Efter efterårsferien begyndte corona igen så småt at fylde mere og mere i
samfundet og på skolen. Selvom det denne gang ikke var ukendt hvad der
stod foran os, virkede det alligevel lidt uoverskueligt at skulle gå i gang med
endnu en vinter med restriktioner, anbefalinger og eventuelle nedlukninger.
Skolens personale viste igen at de, på trods af en forståelig corona-lede, var
klar til at holde humøret oppe og gøre skoledagen så god som muligt for
skolens elever. Vi nåede heldigvis  blandt andet skovdag og en vinterkoncert,
hvor skolens elever spillede for hinanden i løbet af en formiddag i stedet for
den vanlige aftenkoncert med forældre som publikum.
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Året sluttede med, som statsministeren kaldte det, en “tidlig juleferie” - med
hjemmeundervisning, noget af et paradoks og en mildest talt uheldig
formulering, når man gerne vil motivere børn til at følge undervisning hjemme
fra en skærm.

På personalesiden blev Gitte, efter fælles aftale, pr. 1. januar 2022 flyttet fra
sin rolle som børnehavepædagog sammen med Malene til en ny funktion, der
vil komme flere hold og voksne på skolen til gode. Jeg vil gerne takke Gitte for
hendes indsats for og rolle i, at mange børn på efterhånden rigttigt mange
hold har fået en god start på skolelivet på Randers Lille Skole. Jeg håber Gitte
vil blive på skolen lang tid endnu i hendes nye funktion.

I Gittes sted er Janet trådt ind. Janet har indgående kendskab til indskoling og
SFO gennem hendes job som først støttepædagog, så SFO-leder og senest
stand-in for Gitte i efteråret. Jeg vil også gerne takke Janet for hendes indsats
i skolens SFO og jeg ved at hun sammen med Malene vil kunne give mange
nye børn en god start på skolelivet på Randers Lille Skole.

Mads har gennem hele efteråret taget en ekstra tørn i vores SFO i Janets
fravær. Det har været en stor hjælp for skolens SFO, at Mads har taget
ansvaret på sig. Jeg vil gerne takke Mads for at stille op da der var brug for
det.

I efteråret blev jeg efter ansøgning og jobsamtale ansat som skoleleder pr. 1.
januar 2022. Jeg vil gerne takke ansættelsesudvalg og bestyrelse for tilliden
og samarbejdet i det forgangne år.

I musikværkstedet overtog Martin Ottosen posten som koordinator fra Karoline
og inden juleferien kunne vi annoncere opstarten af to hold i det
genopstartede billedværksted. Vi håber at kunne bygge yderligere
værkstedstilbud på det vi i en samlet betegnelse hedder det Grønne Hus og
som vi drømmer om bliver et samlingssted for kunst, kultur og håndværk for
børn og voksne.

Jeg vil til sidst gerne takke hele skolens personale for alle at holde hovedet
koldt og højt, selv når det var sværest. Jeg vil også gerne takke alle skolens
forældre for at støtte op om deres børns skole i en tid, hvor behovet for
forældreopbakning har været stort.
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Med tak for et godt samarbejde til alle

Claus Pawelczyk, skoleleder
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Randers Lille Skole 
Generalforsamling 2022 
Bestyrelsens beretning 

Kære forældre- og skolekreds 

Tak for at I er mødt op her til årets generalforsamling. Det er dejligt at se jer og være 
tilbage på skolen i et velkendt format.  

Bestyrelsens arbejde 

Overordnet set har det været et travl og udfordrende år for bestyrelsen. Heldigvis har der 
været en god stemning og samarbejdet i bestyrelsen er sundt og velfungerende.  

Der har været mange opgaver, og alle bestyrelsesmedlemmer har trukket en del af læsset. 

I perioden har der været afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder og 2 fællesmøder med 
skolens personale. Kun med én undtagelse er det lykkedes at gennemføre alle møder 
fysisk.  

Bestyrelsen og personalets fællesmøde i januar blev, som det eneste, gennemført virtuelt. 
På fællesmøderne har personale og bestyrelse mulighed for at fordybe sig i forskellige 
temaer, der vedrører skolen. Næste fællesmøde er i maj.  

Vi må desværre konstatere, at de ordinære møder ikke altid slår til tidsmæssigt. Imellem 
bestyrelsesmøderne har de enkelte bestyrelsesmedlemmer lagt mange timer i 
udvalgsarbejde -  b.la. jubilæum, naturhave og ansættelsesudvalg.  

I perioden har der været nedsat to ansættelsesudvalg med personalerepræsentanter i 
forbindelse med ansættelse at skoleleder og ansættelse af SFO-afdelingsleder.  

Generalforsamling 2021 

Sidste års ordinære generalforsamling blev grundet forsamlingsrestriktioner afholdt virtuelt 
uden fremmøde. Dette medførte forventeligt og forståeligt en del spørgsmål og 
frustrationer, men den daværende bestyrelse så ingen anden måde at kunne gennemføre 
den ordinære generalforsamling på. 

Omstændighederne omkring generalforsamlingen og afviklingen er blevet debatteret vidt 
og bredt i skolekredsen. Bestyrelsen har efterfølgende brugt tid på opsamling med 
skoleleder og personale.  

Der er ingen tvivl om, at det har været en voldsom oplevelse for mange.  

Når samarbejdet i forældrekredsen ikke fungerer, rammer det hele skolefællesskabet – 
også børn og personale. Forældrekredsen har et stort medansvar for kulturen på skolen 



og er med til at tegne skolens profil. Det betyder ikke, at der ikke kan være højt til loftet og 
plads til forskellige holdninger, men at vi først og fremmest skal passe på hinanden og på 
skolen.    

Økonomi 

Vi skal alle glæde os over, at vi igen i år kan præsentere et flot årsregnskab. Selvom 2021 
var et specielt år med mange ubekendte, er det lykkedes at ramme indenfor skiven. 
Revisor Ole Skoubo vil foretage en mere detaljeret gennemgang af årsrapporten under 
næste punkt.   

Vi har i øjeblikket 218 elever på skolen og har 220 tilmeldte elever til det kommende 
skoleår. Der er forsat fin søgning til skolen og venteliste på de fleste hold.  

Personale 

Bestyrelsen har i det forgangne år ansat skoleleder og SFO-afdelingsleder. Det har været 
to rigtig gode processer med personalet på skolen. Begge processer startede på 
fællesmøde med en drøftelse af profil og fortsatte i ansættelsesudvalg med 
repræsentanter fra både bestyrelse og personale. 

Claus Pawelscyk tiltrådte som skoleleder 1. januar. Claus har været ansat som 
viceskoleleder siden 2017 og konstitueret skoleleder siden marts 2021. Claus kom til 
Randers Lille Skole fra en skolelederstilling på Brovandeskole i Skagen. Derudover har 
Claus været ansat som lærer på Randers Lille Skole. 

Claus er en både erfaren og dygtig leder, som har et indgående kendskab til skolen. Claus 
er fremsynet og løsningsorienteret. Han lægger stor vægt på samarbejde og 
understøttelse af skolefællesskabet.  

I forlængelse af Claus´ konstituering blev det besluttet at udskyde ansættelse af 
viceskoleleder. Dette har kunnet lade sig gøre med hjælp fra personale, som i perioden 
har varetaget flere administrative funktioner. Derudover har det været muligt at hæve 
timetal på administrativt personale.  

I februar blev lærer Betina Jørgensen konstitueret som viceskoleleder i perioden frem til 
sommerferien. Betina har igennem en længere periode varetaget administrative opgaver 
og har et indgående kendskab til skolen. Betina skal i perioden aflaste Claus, der skal 
færdiggøre sidste modul af en efteruddannelse.  
   
I april starter en ny ansættelsesproces, hvor der skal findes viceskoleleder. Vi forventer, at 
processen afsluttes inden det nye skoleår. 

Efter flere år som SFO-afdelingsleder er Janet skiftet til en ny funktion som 
børnehaveklassepædagog i børnehaveklassen. Janet vil naturligvis blive savnet i SFOén, 
hvor hun i mange år har været en stor pædagogisk og kreativ ressource. 



Ny SFO-afdelingsleder er Rune Rahr Godtfredsen. Rune kommer fra en stilling på 
Firkløverskolen. Han er uddannet pædagog og lærer. Rune starter 1. maj. 

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med det nye ledelsesteam og regner med 
opbakning fra hele forældrekredsen, således at vi sammen kan sikre et godt fundament for 
skolen. 

Tilsynsførende 

Den 21. juni valgte forældrekredsen ny tilsynsførende. Tidligere skoleleder på Randers 
Lille Skole Ryan Pristed har fungeret som skolens tilsynsførende i fire år og skal derfor 
videregive opgaven. Bestyrelsen ønsker at takke Ryan for hans indsats og engagement i 
skolen.  

Ny tilsynsførende på Randers Lille Skole er Peter Andreasen.  

Peter Andreasen er skoleleder på Børnenes Friskole i Århus. Peter har et særdeles godt 
kendskab til Randers Lille Skole, hvor han tidligere har været ansat som lærer. 

Peters har været på 2 tilsynsbesøg og fulgt undervisning på 9 hold. Peters tilsynsrapport 
bliver tilgængelig på skolens hjemmeside i maj/juni.  

50 års jubilæum 

Et af årets højdepunkter var jubilæumsfesten.  

Efter endnu et svært år med corona var det fantastisk igen at se børnene samlet på tværs i 
alle mulige aktiviteter.  

Både børn og personale arbejdede hårdt i ugerne op til jubilæet.  

Til jubilæet strålede skolen af kreativitet, glæde og ikke mindst fællesskab.   
   
Det var en ren forløsning at se store og små i forening igennem midtbyen i et festligt 
sambaoptog. Tilbage på skolen var det skønt at se, hvordan de mange forskellige 
aktiviteter fyldte hele skolen og skabte glæde blandt gæsterne. 

Der var også stor opbakning til den efterfølgende voksenfest i Remisen. Dejligt at se så 
mange ansatte, forældre og gamle elever samlet for at fejre skolen.  

Vi håber at kunne gøre voksenfesten til en fast tradition på Randers Lille Skole.   

Arbejdsdage 

Bestyrelsen har afholdt 4 arbejdsdage med stor opbakning fra forældrekredsen. Vi fik 
malet opgangen i Kastaniehuset og malet lameller til lyddæmpning af salen. Der var god 
stemning, og der blev arbejdet hårdt.  



Bestyrelsen vil gerne gøre arbejdsdagene til en årlig aktivitet.  

Som forældre på en lilleskole skal der være mulighed for involvering og at tage aktiv del i 
skolens liv. Vi håber, at vi ad frivillighedens vej med mellemrum kan løfte opgaver sammen 
- børn og voksne i fællesskab.  

Vi tror på, at arbejdsdage styrker fælleskabet og giver vores børn en oplevelse af 
sammenhæng. Gevinsten her kan være, at børnene tager ejerskab og i højere grad vil 
værdsætte og passe på deres skole. 

Der er naturligvis også et økonomisk perspektiv.  

Vi får flere penge til at lave skole for, hvis vi i forældregruppen selv løfter nogle af de 
mindre opgaver på skolen med vedligeholdelse og forskønnelse.  

Fremadrette vil vi forsøge at afholde arbejdsdage fredag eftermiddag med mulighed for at 
støde til løbende. Arbejdsdagene afsluttes med fællesspisning. 

Kommende bestyrelsesår 

Selvom der er lagt mange ekstra timer i møder og udvalgsarbejde er det ikke alle opgaver, 
der er afsluttet til den ordinære generalforsamling. Vi tager nogle større opgaver med 
videre til den kommende periode: 

Kommunikation 

I den kommende periode skal bestyrelsen og personalet arbejde med skolens profil. 
Det handler om helt konkrete tiltag, der lige nu kan styrke skolens kreative profil, 
men også indeholde en visionsproces.  

Der er planlagt et fællesmøde i maj.    

Vedligeholdelsesplan 

Sammen med skoleleder er bestyrelsen i gang med at udarbejde en 
vedligeholdelsesplan. Løbende vedligehold og investeringer i skolens bygninger 
skal forebygge uventede udgifter, sikre et tidssvarende skoletilbud og skabe 
grundlag for en langsigtet økonomisk planlægning.  

Vedligeholdelsesplanen bliver et dynamisk strategisk styringsredskab, som 
bestyrelsen vil genbesøge årligt på ordinære bestyrelsesmøder.   

Corona og trivsel 
 
Igen i år har vi sideløbende med skoledriften skullet forholde os til pandemien.  



Selvom der gøres en særdeles stor indsats for at fastholde en normal hverdag fyldt 
med de ting, som kendetegner Randers Lille Skole, kan det ikke undgås, at corona 
opleves som et stort benspænd i hverdagen.  

Man forstår frustrationen hos skoleledelse og personale som på andet år har 
navigeret i en meget omskiftelig hverdag, hvor retningslinjer bliver til vejledninger, 
kviktest til selvtest og selvisolation til… ikke-isolation.  

To års pandemi har også sat sig spor hos børnene. Nye undersøgelser foretaget af 
Børns Vilkår viser, at flere børn føler sig ensomme, modløse og isoleret som følge 
af coronapandemien. Bestyrelsen vil i den kommende periode gerne sætte fokus på 
børnenes generelle trivsel samt støtte af udsatte elever. Emnet er på dagsordenen 
på førstkommende bestyrelsesmøde.  

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer 

Når vi senere på generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer, skal vi som 
minimum have valgt 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen.  

Ina og Charlotte genopstiller ikke. Ina har været med siden 2019. Charlotte har været med 
siden 2020. Tak for jeres store engagement og indsats i bestyrelsen.  

For nuværende har tre nuværende bestyrelsesmedlemmer oplyst, at de genopstiller, og et 
medlem af forældrekredsen har meldt sig som kandidat.   

Vi håber, at der er flere kandidater på generalforsamlingen, der har lyst til at bidrage til en 
fortsat stærk bestyrelse, der vil udvikle skolen, samt det stærke samarbejde med vores 
nye ledelsesteam.  

Tak 

Tak til Claus for godt samarbejde i det forgangne år. Der har været ekstraordinært meget 
at se til, men du har bevaret overblikket og roen i en svær tid.  

Tak til skolens personale for opbakning og samarbejde i det forgangne år. Særlig tak for 
den store indsats I gør for at fastholde og ikke gå på kompromis med skolens kultur og 
værdier i en meget omskiftelig coronapræget hverdag. 

Tak til børn og forældre for jeres opbakning i en svær coronaperiode. Og tak for jeres 
bidrag til nogle mindeværdige dage, hvor vi sammen fejrede skolens 50 års jubilæum. 
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