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Skolelederens beretning 2016 

Sidste år er længe er titlen på en bog, der blev 

udgivet for tre fire år siden – I en organisation, 

der næsten cirkulært repeterer sig selv, kan 

det imidlertid være svært at huske, om noget 

er sket for kort eller lang tid siden, hvis man 

ikke anstrenger sin hukommelse og kigger til-

bage i referater og opslag – Gør man sig den 

ulejlighed, finder man hurtig ud af, at det kræ-

ver mere end at kunne copy paste fra foregå-

ende år, at drive og udvikle en skole. 

Vi lever i en tidsalder, hvor informationer ha-

stigt flyder alle imellem og fordrer kommuni-

kation, justeringer og forandringer – hvilket vi 

prøver på at indfri, det bedste vi kan – i re-

spekt for skolens værdier og fornuftigt indlej-

rede inerti. 

Det efterfølgende vil være et udpluk af årets 

begivenheder samt diverse pædagogiske og 

skolepolitiske betragtninger.Danmarks Evalu-

eringsinstitut (EVA)  offentliggjorde i 2012 en 

undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål. 

Undersøgelsen viste, at de fleste lærere ikke 

anvendte Fælles Mål efter hensigten.  

I stedet for at have et målorienteret udgangs-

punkt, tog lærerne i højere grad afsæt i, hvilke 

emner, hvilket stof og hvilke aktiviteter under-

visningen skulle indeholde. 

Kort sagt, så havde lærerne mere fokus på, 

hvad eleverne skulle lave, end hvad de skulle 

lære. 

Det harmonerer imidlertid ikke med forsknin-

gen, der viser, at elever der ved, hvad de skal 

lære – og hvorfor – har nemmere ved at lære 

det.  

Og det positive er tilmed, at lærere, der sætter 

klare læringsmål i deres undervisning, de har 

en bedre forestilling om, hvordan deres elever 

lærer det, de skal. 

Klare læringsmål giver mulighed for evalue-

ring – og dermed for feed back. 

I forbindelse med folkeskolereformen var slo-

ganet ”Alle elever skal blive så dygtige, de 

kan”. 

Det går vi også ind for! 

Med ovenstående viden i baghovedet har man 

i Ministeriet for børn, undervisning og ligestil-

ling derfor udarbejdet Nye forenklede fælles 

mål, der endelig trådte i kraft efter sommerfe-

rien. 

De nye mål består af få overordnede kompe-
tencemål, der beskriver, hvad eleverne skal 
lære i et fag under hele skoleforløbet. Der op-
stilles et kompetencemål for hver kompeten-
ceområde pr. trin.  

Kompetencemålene er brudt ned i færdig-
heds- og vidensmål, som skal være et redskab 
i lærerens tilrettelæggelse af en undervisning, 
der sikrer at eleverne opnår de overordnede 
kompetencer.  

Færdigheds- og vidensmålene er opdelt i fa-
ser, som viser en progression frem mod kom-
petencemålet.  

Der opstilles faser svarende til antallet af klas-
setrin, som kompetencemålet dækker over. 

Endvidere opereres der med begreber som 
Læseplaner og Opmærksomhedspunkter. 

På de frie grundskoler, er vi ikke tvunget til at 

følge folkeskolens metodik – blot vi kan levere 

resultater, der kan stå mål med, hvad der al-

mindeligvis kræves i folkeskolen. 

På Fredericia Realskole har vi på dette område 

valgt at følge trop. 
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På forældre-lærerdagen i 2015 var alle lærere 

på kursus i, hvorledes vi håndterer den nye 

opgave i praksis. Vi havde besøg af  

Cand.pæd.pæd. lektor Helle Bjerresgaard fra 

University College Syd, der ud over at være 

indpisker og tovholder på dagen også har væ-

ret i proces med lærerne flere gange efterføl-

gende – senest på indeværende års pædago-

giske dag – Et delområde har omhandlet lekti-

onsstudier, hvor lærere har planlagt et fælles 

undervisningsforløb – observeret hinandens 

undervisning – og slutteligt givet hinanden 

kollegial sparring. 

Målstyret undervisning vil også fremadrettet 

være et fokusområde, der har vores bevågen-

hed. Det er ikke en disciplin som vi fuldt og 

helt indfører dag fra et – førend man bliver 

dygtig til at gå sikkert, så må man kravle – vi er 

vist stadig i balancefasen. 

Onde røster taler om, at de nye fælles mål er 

et led i konkurrencestatens pædagogik, hvor 

skolens dannelsesprojekt bliver opgivet til for-

del for teknisk disciplin blot med vækst for øje. 

Til det kan jeg kun sige. at Fredericia Realskole 

er en værdibaseret skole, hvor vi ikke slipper 

dannelsesaspektet af syne. 

Her skal lærerne ud over det fagfaglige fortsat 

være orienteret mod elevens alsidige udvik-

ling, et samfund med frihed og folkestyre, to-

lerance, respekt og traditioner – her er lære-

ren stadig underviser og læringsvejleder – og 

ikke blot en værdineutral konsulent. 

For at kunne være troværdige sparingspart-

nere for lærerne har ledelsen her i april været 

på studietur til Drammen i Norge, hvor de er 

særligt dygtige til læringsmålstyret undervis-

ning, og hvor vi har været på lærerige og inte-

ressante skolebesøg og haft oplæg bl.a. ved 

konsulent Lene Heckmann og Hilde Schjerven, 

der er udviklingsleder i Drammen Kommune. 

I forlængelse af studieturen gennemføres i 
foråret 2016 walk through hos udvalgte læ-
rere med fokus på læringsmiljø og med hen-
blik på at udvikle en fælles ledelsesmæssig 
praksis for walk through og efterfølgende re-
fleksionssamtaler med lærerne. 

Fra efteråret 2016 gennemføres walk through 
som fast element i skolens ledelsesmæssige 
praksis i forbindelse med MUS-samtaler. Der 
laves løbende walk through med skiftende fo-
kus med henblik på opfølgning og pædagogisk 
sparring med lærerne. 

Alle vore bestræbelser går som sagt ud på at 
gøre vore elever så dygtige som muligt, og be-
styrelsen har en vision om, at vi i de årlige ka-
rakterundersøgelser placerer os blandt de 
bedste 10 % målt ud fra skolens socioøkono-
miske elevgrundlag. 

Metropol – den store professionsuddannel-
sesinstitution i København – fik af Danmarks 
Privatskoleforening til opgave at undersøge, 
hvad der skaber højtpræsterende skoler. Rap-
porten fik arbejdstitlen ”Fagligheden og an-
strengelsens poesi”. 

Metropol har undersøgt fem privatskoler, der 
sædvanligvis ligger højt placeret mht. afgangs-
karakterer, og undersøgelsen af skolerne pe-
ger på tre sammenhørende og samspillende 
variable, nemlig – Institutionel stabilitet, læ-
ring og trivsel. 

I skolens pædagogiske udvalg har vi arbejdet 
med Metropols rapport mhp. at finde ud af, 
hvorledes vi kan gøre det endnu bedre målt på 
disse tre parametre. 

Institutionel stabilitet: 

Et fokuspunkt i det kommende år bliver at ar-
bejde med Fredericia Realskoles værdier – 
Hvad er vore værdier? Hvorledes kommer de 
til udtryk? Are we walking the talk? 
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Læring:  

Fokuspunktet hedder her – som tidligere 
nævnt – målstyret undervisning. 

Trivsel: 

 Der bliver naturligvis dagligt arbejdet med 
trivsel på skolen – Vi forsøger at socialisere 
eleverne så de trives på skolen, og en del af 
trivselsarbejdet sker ofte som opfølgning på 
praksissituationer, hvor elever har konflikter 
fra frikvarteret med ind i klassen. 

Vi tænker fremadrettet at arbejde mere syste-
matisk med trivsel, hvor vi vha. materialer, 
hvis redskaber retter sig mod at styrke elever-
nes selvværd, livsduelighed og robusthed, vil 
forsøge at være mere på forkant med trivsels-
udviklingen. Metoderne i materialerne er ho-
vedsageligt hentet fra positiv psykologi. 

Ifm. analyse af klasserne trivsel, har skolen nu 
abonnement på Klassetrivsel.dk Her vil læ-
rerne selv kunne oprette undersøgelser, der 
giver et godt overblik over klassens og den en-
kelte elevs trivsel. Desuden laver programmet 
automatisk sociogrammer ud fra eleverne be-
svarelser, der visuelt gør det lettere for lære-
ren at få overblik over undersøgelsens resulta-
ter 

Langt de fleste elever trives fint i det daglige, 
men der er børn, der har udfordringer af for-
skellige årsager, det kan være problemer i 
hjemmet, forældres skilsmisse, dødsfald mv., 
eller elever, der har indlæringsvanskeligheder 
af forskellige årsager, eller elever der skiller sig 
ud fra gruppen mht. adfærd. 

Vi har sat yderligere spot på disse elever, og 
der vil i fremtiden blive udfærdiget særlige 
handlingsplaner, som hjemmet også bliver 
inddraget i. 

Indimellem er der nogle, der tænker, at enten 
taler vi om trivsel, eller så taler vi om under-
visning, som om de to størrelser var modsæt-
ningsfyldte størrelser. 

Omdrejningspunktet for elevernes arbejde på 
skolen er undervisning og læring.  

Trivsel er ikke elevernes arbejde – det er mere 
en tilstand – der skal arbejdes med. Jeg vil 
gerne citere fra Metropols rapport:  

”Trivsel skabes i samspillet mellem menne-
sker. Samspillet forudsætter værdier og reg-
ler, som alle parter accepterer og som holdes 
vedlige og begrundes værdimæssigt og funkti-
onelt ved at de fremmer, hvorfor vi er der: For 
at lære noget! Derfor er læringen også en triv-
selsfremmende faktor. Der skabes trivsel, når 
eleverne oplever, at læringsmiljøet er kende-
tegnet ved, at det er ”cool” eller velset at dyg-
tiggøre sig”. 

Trivsel er i øvrigt et fast punkt på en af besty-
relsens handlingsplaner. 

Titlen på Metropols rapport – Fagligheden og 
anstrengelsens poesi – refererer med tydelig-
hed til, at man ikke opnår et ordentligt ud-
bytte uden anstrengelse. Uanset, hvor talent-
fuld man er, så udnytter man ikke sit potenti-
ale, hvis man ikke øver og anstrenger sig. Det 
gælder alle steder - i sport, på arbejde og i sko-
len. 

Vi har valgt, at Fredericia Realskole ikke er en 
heldagsskole, men det betyder ikke, at der 
skal bruges mindre tid på skole og skolearbej-
det end i folkeskolen, men fleksibiliteten mht. 
at disponere sin tid er større. 

Fredericia Realskole er en skole, hvor eleverne 
forbereder sig til skoledagen gennem lektie-
læsning hjemme. Der er flere gode grunde til 
at give lektier for:   

Når eleverne møder velforberedte til under-
visningen, får de mere ud af den. Lektier kan 
således også være at se en instruktion på in-
ternettet eller undersøge noget. For at ele-
verne opnår den fornødne træning af faglige 
færdigheder, er der brug for mere træning, 
end vi kan nå i undervisningstiden.  Gennem 
lektielæsning opbygges gode arbejdsvaner: at 
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disponere sin tid, at arbejde selvstændigt... 
Derfor er det vigtigt, at også de ”hurtige ele-
ver” har hjemmearbejde. Generelt peger 
forskning på, at de skoler, der giver lektier for, 
får elever, der klarer sig bedre!   

Lektier skal afstemmes efter elevernes alder 
og formåen. Lektier bør altid have en svær-
hedsgrad, som eleven magter. Forældre kan 
læse en forklaring højt, øve staveord, læse 
med barnet og støtte i arbejdsprocesserne, 
men det er ikke en forældreopgave at gen-
nemgå nyt fagligt stof.  

Derfor er lektier i:   

Børnehaveklasse:  Frivillige lektier   

1.-3. klasse: Mindre opgaver i begrænset om-
fang, maks. 30-45 minutter dagligt. Hertil 
kommer læsning i 20-30 minutter dagligt.   

4.-6. klasse: Maksimalt 1 times daglige lektier. 
Hertil kommer læsning i 20-30 minutter dag-
ligt samt afleveringsopgaver. Ved faglig læs-
ning skal læseformålet tydeliggøres for ele-
verne.  

 7.-10. klasse: Eleverne skal forvente op til 2 ti-
mers daglig lektielæsning.  Herudover en del 
større skriftlige afleveringer. Ved faglig læs-
ning skal læseformålet tydeliggøres for ele-
verne.   

Mangelfuld daglig lektielæsning følger faglæ-
rere og klasselærer op på med individuelle til-
tag i samarbejde med forældrene.  Som en 
servicemeddelelse til forældrene sender lære-
ren en meddelelse på ForældreIntra, når lek-
tier ikke er lavet. Beskeden er en orientering 
og skal ikke besvares. Daglig lektielæsning på 
skolen efter skoletid er en mulighed skolen 
kan iværksætte for elever fra 5. klasse.    

Afleveringsopgaver:   

I takt med at eleverne bliver ældre, øges kra-
vene til at udarbejde skriftlige opgaver 
hjemme.    

Har en elev ikke mulighed for at overholde af-
leveringsfristen, skal eleven senest dagen før 
bede faglæreren om udsættelse. Udsættelse 
gives ikke på dagen.   

Når en elev ikke afleverer sin besvarelse til 
deadline, informeres forældrene omgående 
via Intra af faglæreren.   

Fra 5. klasse: Når en elev ikke afleverer til 
deadline, arbejder han/hun den førstkom-
mende onsdag på skolen i tidsrummet kl. 
13.45-16.00.  Er opgavebesvarelsen afleveret 
inden denne onsdag, bliver eleven alligevel på 
skolen onsdag eftermiddag og bruger tiden på 
andre lektier.  

Vi sætter tid på lektiearbejde og evt. sanktio-
ner og melder ud på Intra, hvad der er i vente, 
dersom man ikke overholder aftaler ifm. afle-
veringer. Det gør vi, fordi vi synes, at det er 
vigtigt at være tydelig om skolens forventnin-
ger til såvel elevernes som forældrenes opga-
ver og ansvar ifm. skolen – Forventningsaf-
stemning er i øvrigt også en af de grundlæg-
gende piller i skolens institutionelle stabilitet. 

Jeg har tidligere nævnt elever, der på den ene 
eller anden måde er særligt udsatte og vores 
indsats ifh. 

Vi skal i det hele taget forsøge at stimulere alle 
elever, så de bliver så dygtige de kan. I forlæn-
gelse af vore niveauopdeling i de ældste klas-
ser, vil vi fra det kommende skoleår derfor op-
rette en Cambridge-linje som en mulighed for 
vores dygtigste engelskelever. 

Der er ifh. en mindre forældrebetaling til ma-
terialer og til eksamensudgifter – en eksamen, 
der afholdes uden for Fredericia Realskoles fy-
siske rammer. Eleverne har på den måde mu-
lighed for at dygtiggøre sig i særlig grad og ef-
terfølgende stå med et eksamensbevis - First 
Certificate in English (FCE)  fra en internatio-
nalt anerkendt institut. 

Lidt i samme boldgade vil vi fra det kommende 
skoleår tilbyde nogle af vores dygtigste elever 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/
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i 7.- 9. kl. en mulighed for at deltage i Talent 
Camp. 

Jeg citerer fra Talent Camps hjemmeside: 

”Faglig vision 

Vi vil etablere et undervisningsmiljø, hvor ele-

ver med særlige kræfter og evner tilgodeses. 

Undervisningen skal foregå på de dygtigste 

elevers præmisser. Eleverne skal have mulig-

hed for at dygtiggøre sig og desuden opleve 

fagene engelsk, dansk og matematik både i 

dybden og i bredden. 

Vi vil opildne eleverne til at tilegne sig ny vi-

den, udnytte deres potentiale og derved op-

muntre dem til senere at opnå et højt uddan-

nelsesniveau. 

  

Social vision 

Vi vil skabe en ramme, hvor eleverne har mu-

lighed for at skabe sociale relationer med lige-

sindede jævnaldrene på tværs af landets 

grundskoler. Eleverne skal have mulighed for 

at være sociale omkring det faglige.  

Samtidig skal eleverne have mulighed for at 

møde og opleve fagligt kompetente undervi-

sere og mentorer.  

Det er således målet at eleverne skal indgå i et 

socialt fællesskab, hvor det er sejt at være 

dygtig og ”in” at videndele”. 

Cambridge-engelsk er ikke det eneste nye ifm. 
de kommende prøveafviklinger. Ændringerne 
står i kø, og vi arbejder på at implementere 
alle de nye tiltag. 

Ud over at netadgang til forskellige prøveaf-

viklinger ser ud til at være den nye virkelighed, 

så er selve formen på mange mundtlige prøver 

ændret, så de i indhold og forberedelse mere 

kommer til at ligne det, eleverne kender fra 

projektopgaverne.  

Mulighed for individuel eller gruppevis afvik-

ling, inddragelse af praktisk-musiske udtryk, 

arbejde med kilder og en problemstilling in-

den for et kendt tema og udarbejdelse af et 

produkt. Det er nogle af elementerne i de nye 

prøver i historie, samfundsfag og kristendom. 

Eleverne trækker 1. april deres prøveemner 

og arbejder herefter med vejledning fra deres 

lærere med deres problemstillinger. 

I naturfagene fysik, biologi og geografi vil der 

ligeledes fra 2017 være en problemorienteret 

tilgang til prøven. Prøven bliver tværfaglig og 

fagene bliver vægtet efter det timetal, de er 

indgået med i undervisningen. Alle spørgsmål 

om denne prøve er endnu ikke på plads. 

Idræt er ligeledes en gruppeprøve, men i mod-

sætning til prøverne i eksempelvis de humani-

stiske fag kan eleverne formelt ikke komme i 

gang med de konkrete forberedelser inden 

udtræksfagene afsløres i slutningen af april. 

Følgen af de nye prøveformer er bl.a. at læ-

rerne skal nå fagenes pensum med over en 

måneds mindre undervisning til rådighed. Til 

gengæld bliver elevernes egenmotivation og 

lærernes vejledningsevner sat på prøve, da en 

gedigen vejledningsindsats er helt afgørende 

for elevernes mulighed for at arbejde fornuf-

tigt og retningsbestemt og præstere bedst 

muligt. 

Ledelsen har et fokuspunkt på vejledning, så 

det er vores hensigt med elever at evaluere, 

hvorledes de har oplevet det mhp. fremadret-

tet at kunne justere indsatsen. 
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Af andre nye tiltag på skolen kan jeg bl.a. 

nævne vores nye 10. klasse-koncept. 

Vi har en årlig evaluering med 10. klasses ele-

ver, og vi har efter samtale med dem samt 

med de elever, der ønsker at fortsætte i 10. kl. 

fra skolens 9.klasser, lavet især vore valgfags-

ordning om – eller rettere sagt fjernet valgfa-

gene, som vi kender dem i dag. 

I stedet har vi ud over de almindelige fællesfag 

sat tre obligatoriske emner på skemaet, nem-

lig Førstehjælp, Coaching og Studieteknik. 

Det eneste valgfag, der er tilbage er Science. 

Der er stadig to udenlandsture på program-

met – en introtur til Krakow og en afslutnings-

tur til Berlin. 

Vi har lagt fire temadage ind i årsplanen, så 

eleverne har mulighed for at komme ud af hu-

set på relevante samfunds- eller naturfaglige 

ekskursioner. 

Slutteligt har vi indført en mundtlig prøve i 

samfundsfag, der har et ugentligt timetal på 

tre lektioner. 

Vi har ikke madlavning på skolen, men nu 

barsler vi med et modificeret udspil, som vi 

kort har behandlet i Forældrerådet, hvor det 

fik en positiv modtagelse. 

Fra kommende skoleår er skolen tresporet fra 

5. kl. Det betyder at den model, vi p.t kører 

med sløjd, billedkunst og håndarbejde en 

tredjedel af året, ikke kan fortsætte, hvis vi 

ikke indtænker ændringer i strukturen. 

Vi organiserer det derfor således, at madlav-

ning kommer med i samme pulje på den 

måde, at vi tillægger fagene en ekstra time 

ugentligt, så der er fire lektioner om ugen, til 

gengæld kører hvert fag kun en fjerdedel af 

året for det enkelte hold. 

Vi er i skrivende stund ikke helt i mål med vore 

madlavningsovervejelser. Men vi regner med 

at skolen kommer til at stå for en teoretisk del, 

og at den praktiske del kommer til at foregå 

ude i de små hjem - organiseret og planlagt af 

skolen. Mere om det, når det er på plads. 

Vi har i indeværende år haft mere udskiftning 

på bænkene end sædvanligt. To lærere, der 

gennem længere tid har haft lederdrømme, er 

endeligt kommet videre den vej, en lærer er 

flyttet til Aarhus, hvor der måske er vel langt 

at pendle i det daglige, og to lærere har søgt 

job, der passede bedre ind i deres livssitua-

tion. 

Endvidere er vi i den lykkelige situation, at 

nogle af vore medarbejdere har valgt at for-

søge at holde befolkningsvæksten fra at falde. 

Vi har vi haft to kvindelige og tre mandlige læ-

rere på barselsorlov.  

Det kan ikke undgås, at det giver lidt udfor-

dringer, når så mange ting skal falde i hak – og 

særligt, når jobs og orlovsperioder ikke altid 

falder pr. 1. august. 

Lærere er der p.t. efterspørgsel på – over 7000 

lærere har forladt folkeskolen – hvilket bety-

der, at der pludseligt er blevet muligt med job-

rottering – hvilket der ikke er, når arbejdsløs-

hedsprocenten er høj. 

Vi har også lige nu to kvindelige lærere på bar-

selsorlov, og der følger flere mænd i løbet af 

året. 

Netværk er løsningen på mange af nutidens 

udfordringer. Vi har derfor valgt at indgå i en 

partnerskabsaftale med University College Lil-

lebaelt mht. at modtage praktikanter - Det har 
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vi allerede på SFO-området – og vi har i skole-

årene 2015 – 16 haft to hold i skoledelen – og 

to i SFO-delen. 

Vi er glade for, at mange praktikanter gerne vi 

frekventere Fredericia Realskole – Det lærer 

de noget af, og det gør vi også – og blandt 

praktikanterne kan der være potentielle med-

arbejdere – hvem ved? 

De private skoler er pga. deres succes under 

pres. Løfter skolerne deres sociale ansvar? Bli-

ver besværlige elever ikke bare smidt ud af 

skolen? Tager skolerne deres del at de to-

sprogede elever? Optager skolerne kun eli-

tens børn? 

Skolernes sammensætning er meget forskellig 

– ligesom folkeskolerne er meget forskellige. I 

Virum ligger den folkeskole, hvor en af landets 

gennemsnitlig mest velhavende befolkning-

grupper lever, og det afspejler sig naturligvis 

også i den lokale folkeskole. På samme måde 

ser det ud i Ishøj – bare med omvendt fortegn.  

I Fredericia er der kæmpe socioøkonomisk for-

skel på, om man bor i området, hvor Korskær- 

og Sønderparken, ligger, eller om man er bo-

siddende i Erritsø eller Golfkvarteret. 

I gennemsnit har de frie skoler til sammen lige 

så mange af de førnævnte eventuelle udfor-

dringer som folkeskolen. 

På Fredericia Realskole har vi ikke noget at 

skamme os over. Vi har en dejlig broget elev-

skare, der ikke adskiller sig synderligt fra de 

andre middelklasseskoler i kommunen, og alle 

elever og forældre, der er i stand til at efter-

leve vore værdier er velkomne. 

Dette til trods bliver der som sagt stillet 

spørgsmål – Hvad kan man stille op med de 

frie skoler fremgang? Mit svar er, at man 

kunne forsøge at gøre konkurrenten bedre; 

men den opgave er åbenbart så svær, at man 

hellere vil problematisere, hvor man kan. 

Hvad med inklusion? 

Blandt en del oppositionspartier er der en 

flere, der føler sig overbevist om, at frie grund-

skoler bevidst sorterer alle besværlige elever 

fra. 

Vores nuværende minister udtaler dog, at 

man ikke kan klandre frie grundskoler for ikke 

at påtage sig ansvaret for at tage elever med 

særlige behov: ”Der kan være god fornuft i, at 

nogle frie skoler takker nej til elever, fordi de 

ikke kan magte opgaven”, siger Elen Trane 

Nørby. Mange af de skoler, der tager alle slags 

børn, ærgrer sig over mistroen. 

Der er i indeværende år blevet lavet rapporter 

om, hvor mange elever, der mod forældrenes 

ønske er meldt ud af skolerne – hvorfor og 

hvorledes – er FNs børnekonvention blevet 

overholdt? 

Vi har i den anledning udfærdiget en hand-

lingsplan, hvori vi beskriver, hvorledes et for-

løb, der kan føre til, at vi siger farvel til elev, 

skal behandles. 

Hvorfor er ovenstående spørgsmål og under-

søgelser så problematiske? 

En god historie, er en dårlig historie og vice 

versa. Når man ind imellem efter en nyheds-

udsendelse tænker, om man orker at se med 

næste gang, så er det fordi de fleste menne-

sker finder det mere interessant, når der er 

noget på spil frem for en solstrålehistorie.  

Der er ingen, der gider høre om de frie skolers 

fortræffelighed – uanset om det er tilfældet, 

at vi som sektor gør det rigtig godt. 
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Desuagtet forsøger vores interesseorganisa-

tion, Danmarks Privatskoleforening at pleje 

vores gode ry og rygte. Det sker ved både at 

forholde sig til førnævnte problemstillinger og 

håndtere dem pressemæssigt, og ved at lave 

undersøgelser, der sætter vore skoler i et godt 

lys jf. Fagligheden og anstrengelsens poesi. 

Den sidste undersøgelse, der lige er kommet 

frem er lavet af EPINION og handler om privat-

skolernes løft af elevernes faglige niveau. 

Privatskoleelever opnår gennemsnitligt højere 

karakterer ved folkeskolens prøver og har 

større sandsynlighed for at gennemføre en 

ungdomsuddannelse end folkeskoleelever, 

også når der er korrigeret for forskelle i elever-

nes socioøkonomiske baggrund, skolernes so-

cioøkonomiske baggrund og størrelse samt 

kommunale forskelle.  

Privatskolernes faglige løft af eleverne er 

større for elever fra en svagere social bag-

grund end for elever fra en stærk social bag-

grund. Mens socioøkonomisk ressource-

stærke elever klarer sig omtrent lige godt i pri-

vat- og folkeskolerne, klarer socialt udsatte 

elever sig bedre i privatskoler end i folkesko-

ler. Denne sammenhæng holder også, når der 

korrigeres for skolernes socioøkonomiske 

sammensætning.  

Blandt elever med svag eller middel socioøko-

nomisk baggrund er der forholdsvis flere posi-

tive mønsterbrydere fra privatskoler end fra 

folkeskoler. 

”Det er da ik’ så ring’ endda”! 

Så er vi nået til - Goddag og farvel og tak: 

Sidste år sagde vi i SFO farvel til Nikoline Jen-

sen.  Hendes plads er overtaget af Ida Møller. 

Tak for indsatsen til førstnævnte og med no-

gen forsinkelse velkomme til sidstnævnte. 

Vi har i løbet af året også sagt farvel til Susie 

Jakobsen, der efter 27 år på skolen har valgt at 

blive afdelingsleder på Kirstine Seligmann 

Skole i Vejle. 1000-tak til Susie for dygtig, loyal 

og engageret indsats gennem alle årene. Efter 

længere tids fravær måtte vi også sige farvel 

til Jætte Jørgensen. Jættes elever var glade for 

hende, og skolen kvitterer med tak. 

Tanja Levin valgte også at følge et ønske om at 

prøve lederevnerne af og er nu SFO-leder i en 

folkeskole på Fyn – Puk Didde fulgte sit hjerte 

og flyttede kort tid efter til Aarhus til nyt job 

og kæreste. Der skal til både Tanja og Puk lyde 

en stor tak for den gode og vigtige indsats med 

vore indskolingsbørn. Anne Daugaard greb 

chancen, da hun fik mulighed for det, og kom 

på specialskole – en niche, der lå hendes 

hjerte nær. Ikke mindst vil vi huske Anne for 

hendes aldrig svigtende hjælpsomhed. Tak for 

den mangeårige gode indsats.  Slutteligt har vi 

for tredje gang sagt farvel til Anne-Mette 

Berggren – først som elev – og nu to gange 

som lærer. Tak for fin indsats alle gange. 

Jeg ønsker alle ovennævnte held og lykke med 

deres nye arbejdsliv! 

For de gamle som faldt… 

Vi har til afløsning sagt goddag til Charlotte 

Ascanius, Malene Rose Nielsen, Camilla Ner-

gaard, Rikke Stjernstrøm, Marianne Frederik-

sen og Susanne Simmelsgaard.  

Jeg ved, at I er godt i gang – men også velkom-

men til jer, jeg håber, I falder godt til på sko-

len. 

Skolen er i min tid som skoleleder næsten vok-

set til dobbelt størrelse. Skolens størrelse, ar-

bejdets voksende kompleksitet og indhold har 

medført, at Pernille og undertegnede ikke 

længere kan overkomme opgaverne alene. Vi 
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har derfor ansat Iben Dam som pædagogisk 

afdelingsleder for årgangene 0.-5. kl. Hjertelig 

velkommen til Iben, som allerede kommet 

godt i vej med flere af de opgaver, vi var enige 

om skulle søsættes, når der blev tid og rum til 

det. 

I og med Mikkel Møller-Jensen fra SFO er ble-

vet ny børnehaveklasseleder, er Birgitte Mar-

kussen blevet fastansat i SFO – Vi ser frem til 

samarbejdet. 

Endvidere har vi beskæftiget en del barselsvi-

karer og almindelige faste vikarer, der har kla-

ret at afløse for sygdom samt fædre- og mød-

rebarselsorlovsperioder. Ingen nævnt ingen 

glemt – Tak for indsatsen! 

Vi har et begrænset samarbejde med kommu-

nen, men det vi har, er til gengæld godt. 

Til talepædagog Lisa Jørgensen, sundhedsple-

jerske Hanne Duus og skolepsykolog Lene 

Holmberg skal der lyde en stor tak for et beri-

gende samarbejde – og stor tak til afgående 

skolepsykolog Line Dudal for en engageret 

indsats. 

Den samme tak skal lyde til vores UU-Vejleder 

Gurli Mogensen, med hvem vi også har et for-

træffeligt samarbejde. 

Også tak til det samlede Familie- og børne-

sundhedsteam, hvor der ud over Line og 

Hanne også er et medlem fra Familieafdelin-

gen. 

”Fredericia Realskoles Venner” har atter i år 

været meget synlige på skolen -Med LAN-

party og ikke mindst den fantastiske discofest 

fortjener Vennerne et stort bifald. Tusind tak 

for det store frivillige stykke arbejde I lægger 

for dagen, en særlig tak til nuværende for-

mand Glenn Lauridsen samt til alle de, der 

støtter vennerne. 

Der skal også lyde en stor tak til skolens foræl-

dreråds frivillige indsats, der med Sabine Hof-

meister i spidsen udfører et fint stykke ar-

bejde for skolen – og mange tak for et kort, 

men godt og positivt samarbejde med Maj-

britt Wilken Pedersen, der med sin indlem-

melse i bestyrelsen, måtte afstå pladsen.  

Skolens tilsynsførende Britta Paulin er gen-

nem de sidste fire år troligt mødt op på skolen 

for at overvære undervisning, sparre med læ-

rere og ledelse, således at forældre og mini-

sterium kan være forvissede om, at alt går rig-

tig til på skolen. I år er det pga. nye tilsynsreg-

ler desværre slut. Mange tak til Britta for se-

riøs udfyldelse af opgaven – Nu ser det ud til, 

at det efter utallige års samarbejde i forskel-

lige fora er sat et punktum for dit virke på sko-

len. 

Som et supplement til vores tilsynsførendes 

arbejde arbejder vi successivt med selvevalu-

ering efter en model, der er udarbejdet af 

Danmarks Privatskoleforening og godkendt af 

Styrelsen for kvalitet i undervisningen. 

En ganske særlig tak til bestyrelsen for det 

gode samarbejde og hyggelige samvær og en 

kæmpe tak for den store frivillige og ulønnede 

indsats. En særlig tak til Skolens formand Mor-

ten Seehausen for godt samarbejde. 

Ligeledes en kæmpestor tak til Carsten Mei-

nertz for en mangeårig indsats for skolen. Jeg 

kan finde dit billede i skolebladet tilbage i 

2003 – og så vidt jeg kan skue tilbage i de 

gamle annaler, så blev du formand i 2010, og 

sad som sådan til 2015, hvorefter du med stor 

pligtfølelse er blevet siddende tiden ud i dit 

mandat, på trods af, at dine børn allerede er 

gået ud af skolen. 
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Tak for din store indsats for skolen, og i for-

længelse heraf jeg vil også gerne personligt 

takke for det samarbejde, vi har haft gennem 

årene. 

Tak til alle forældrene på skolen for med- og 

modspil i årets løb. I er det daglige tilsyn med 

skolen og vore bedste kritikere, der medvirker 

til, at vi gør vores bedste. 

Årsagen til I at forældre har en relation til sko-

len skyldes jeres børn – vore elever. 

Til vore elever – en varm tak for at gøre det 

interessant hver dag at gå på arbejde, hvor alt 

på en gang er meget planlagt – og tilsvarende 

uforudsigeligt. 

Tak for al jeres spontanitet og glæde – med- 

og modspil, der får os til at stå på tæer og sam-

tidig nærer det, en stor del af skolen handler 

om – nemlig gode relationer. Tak! 

Også tak til skolens elevråd - og her en særlig 

tak til elevrådets formandsskab, der tager ak-

tiv del i skolens gøren og laden. 

Tak til skolens øvrige interessenter, der på den 

ene eller anden måde har betydet noget for 

Fredericia Realskole - ingen nævnt og ingen 

glemt. 

Til næsten slut en særlig tak til alle skolens an-

satte. 

Skolen er til for børnenes skyld, men de an-

satte udgør hele skolens fundament. 

Det er et privilegium at være leder for så 

mange kompetente selvkørende medarbej-

dere. 

1000-tak for jeres store indsats over for skolen 

– for det I hver især betyder for det enkelte 

barn.  

Vi fatter næppe betydningen af den involve-

ring eller mangel på samme, vi som medarbej-

dere på skolen har ift. eleverne – så tak for alle 

de ekstra skridt I går af betydning for elever-

nes læring, velbefindende og sociale udvikling 

– Det er nogle af de skridt, elever tænker til-

bage på, når de taler om en lærer, der gjorde 

en forskel i deres skoletid eller i deres liv. 

Og til slut en personlig tak for at jeg kan glæde 

mig til at gå på arbejde hver dag – for I er hyg-

gelige, givende og inspirerende at være sam-

men med – og fordi I vil Fredericia Realskole. 

Tak for det! 

 “Gode venner kan lave alting sammen, men kun bedste ven-

ner kan lave ingenting sammen” – Peter Plys. 

Poul Sørensen 


