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Beretning 2107 

Så har årshjulet taget en omgang, siden 

vi var her sidst. 

Der gøres mange tanker om livet. Livet 

er en fest. Livet er en lang gentagelse af 

det samme og det samme. Livet er ab-

surd. 

Hvad så end livet er, så kan man i dags-

pressen læse, at selv om danskere er sy-

geligt optaget af sundhed, så det ser ud 

til, at de fleste vælger livet til. 

Jeg tror nu også, at mange kan nikke 

genkendende til de første livsudsagn, 

jeg før nævnte. 

Livet er lidt af det hele – og som sådan 

afspejles livet også i den danske grund-

skole. 

Nogle gange er der fest og ballade, an-

dre gange er det livets monotone ked-

somhed, der råder. 

Der skal være plads til begge sider – 

kedsomhed giver lyst til fest og evinde-

lig party give trang til ro og fordybelse. 

Spørger man eleverne, vil de nok sige, 

at der er mere fordybelse end fest – hå-

ber jeg, hvilket også passer godt til sko-

lens dannelsessyn. 

Den sidste gang ballade vi har haft, var 

ifm. fastelavn – hvor, der både var bol-

ler, tøndeslagning og flotte udklædnin-

ger. I det hele taget en dejlig optakt til 

børnenes vinterferie. 

Lidt mere stille gik det for sig, da nogle 

drenge i 9. B arrangerede LAN-party for 

deres yngre kolleger. 

Stor ros til drengene for deres initiativ 

og for en god aften. 

I efteråret var de anderledes skoledage 

mest præget af skolens idrætsdag, der 

er en markering af skolens fødselsdag – 

hvorfor vi absurd nok alle forlader ma-

triklen for at tage til Erritsø, hvor der 

plads til os alle i haller, svømmehal og 

på grønsværen. 

Og så skal vi selvfølgelig ikke glemme 

december og jul, hvor der hver dag til 

morgensang bliver trukket tre pakker, 

som Vennerne har doneret til formålet, 

hvor adventskrans og ”Lad os gå med 

stille sind …” er en del af vores hygge-

lige tradition, og hvor sidste skoledag 

inden juleferien starter i Sct. Michaelis 

Kirke, hvor vi i år fyldte alle pladser ud 

med 574 elever og ca. 45 medarbej-

dere. 

0.-7. kl. kan se frem til den store ud-

flugtsdag -torsdag inden sommerferien, 
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hvor de alle er afsted på hyggelige ud-

flugter. 

Endelig kan elever i 4, 5, 6 , 8 og 9 og 10. 

kl. glæde sig til hytteture og lejrskoler – 

begivenheder mange voksne kan huske 

tilbage på, når Pythagoras lov fortoner 

sig i erindringen. 

Men de største fornøjelser  sker ude i 

klassefællesskabet, hvor kammerat-

skabsbånd knyttes (måske for altid), og 

hvor lærernes alsidige og varierede un-

dervisning er det bærende element. 

Apropos undervisning, så har skolen i 

indeværende år gennemført en stor 

forældretilfredshedsundersøgelse. 

Ud over de kritiske bemærkninger, der 

selvfølgelig er plads til, fik skolen meget 

flotte skudsmål – ikke mindst på det 

faglige område. 

De kritiske bemærkninger og besvarel-

serne, der var opgjort helt ned på klas-

seniveau, var udgangspunktet for be-

styrelsens og ledelsens  diskussioner 

mhp. at skabe forbedringer, hvor der så 

ud til at være plads dertil. Og handlepla-

ner for enkelte klasser blev sat i værk i 

samarbejde med klasserne lærere. 

Når jeg bemærker min glæde ved de 

fine faglige skudsmål, så handler det 

meget om skolens dannelsessyn. 

Jeg citerer fra rektor fra Københavns 

profesionshøjskole, Stefan Hermanns 

bog, – ”Kampen om dannelsen”: 

”For det første må det være klart, at 

dannelse handler om at overskride sig 

selv, at blive sig selv, ved at blive en an-

den – uden at fortabe sig selv, kunne 

man tilføje. Odysseus måtte ud for at 

komme hjem. Det er den ældste dan-

nelsesallegori, der findes. Hjem – ude-

hjem. Hvad møder man ude? I skolen, 

hos mester, på studiet? Man møder det 

fremmede, som det kommer til syne i 

fag, nye krav og forventninger, nye 

skikke, omgivelser etc. 

Dannelse sker ikke i et sømløst flow, 

men også i brud og overgange, der ikke 

skal udjævnes, men nok afstemmes. 

Man fremmedgøres og hjemliggøres i 

læreprocessen, det, man engang var 

fremmed over for. Sådan er det, når 

man som teenager for første gang læ-

ser Blicher. Man må gennem fremmed-

gørelsen via fordybelsen. Og i dybden 

kommer man sjælden uden øvelse og 

gentagelse, alene og med de andre. Her 

glemmer man sig selv i mødet med ma-

terialet, litteraturen, ligningen, pro-

blemstillingen, sagsindholdet. En slags 

selvforglemmende selvopfyldelse. Dan-

nelse er her ikke min motivation, min 

holdning til håndværk, min måde at 
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lære på, mine præferencer. Først gen-

nem læsningen af værket kan jeg kriti-

sere det. Jeg må underkaste mig ved at 

læse det. Derefter kan jeg frigøre mig 

og forholde mig til værket……………..Ele-

ver skal eleveres , ledes på vej mod de-

res myndiggørelse. De er i udgangs-

punktet ikke myndige og i stand til at 

fælle smagsdomme, men det bliver de 

gradvist, hvorfor der i alle dannelses-

processer skal tages tegn af deres pro-

gression mod øget selvstændiggørelse. 

Målet er ikke, at de skal trives, men triv-

sel er en væsentlig taktisk variabel, et 

hygiejnevilkår eller en værdi, om man 

vil……………. 

Logikken er ingen sejre uden anstren-

gelse……. 

En for styrende præstationslogik, som 

den hyldes af den politisk administra-

tive  position, afkorter sanserne og læ-

reprocesserne; fravær af  tydelige for-

ventninger og krav svækker chancerne 

for fordybelse og selvoverskridelse, 

som vi ser i mange positioner på den 

pædagogisk konservative fløj, hvor 

dannelse ses løsnet fra fag og forvent-

ninger til fordel og samvær og trivsel…… 

Det har i løbet af de sidste 30 år næsten 

været umuligt at opdrive en pædago-

gisk, nordisk forfattet bestseller, der 

har klangbund i dansk pædagogik, skole 

eller uddannelsestænkning, som un-

derstreger flid,  selvdisciplin, pligt, 

øvelse, rutine, selvovervindelse, or-

dentlighed, ordholdenhed, koncentra-

tion, ærlighed, oprigtighed og ærgerrig-

hed etc. 

Man kan derimod sagtens finde titler og 

tankemønstre hos aktører, der byder 

på henholdsvis dataorienteret koncept-

pædagogik, eller stærkt orienteret mod 

den enkeltes autencitet, læringsstile, 

kreativitet eller intelligenser og kompe-

tencer af ekstracurriculært tilsnit.. De 

førnævnte dyder er i dansk pædagogisk 

tænkning og formentlig også i praksis 

blevet anset for gammeldags i en række 

betydninger. Dels at de var udaterede 

epistemologisk: det var forbundet med 

old school indlæring og stiv faglighed. 

Dels var de knyttet til en forestilling om 

at befæste klassedeling og ulige forde-

ling af muligheder i vort samfund, altså 

forbundet med en social kritik. Endelig 

og mest dominerende blev de anset for 

demotiverende, knægtelser af iboende 

kreativitet og lyst, som afrettende og 

ensformende blev realiseret af lærerfi-

gurer af autoritært tilsnit. 

Man kunne være dristig at hævde, at de 

(røg ud med badevandet, da man med 

rette) gjorde op med den sorte 

skole…………….) 
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Pligtetikken forsvandt fra skolen – og 

kom så igen i beskæftigelsespolitikken. 

Ikke desto mindre forekommer nyop-

dagelsen af karakteropdragelsen eller 

dydsetikken afgørende. Ikke fordi vi kan 

bevise dydernes værd med data, heller 

ikke fordi de garanterer noget som 

helst, men fordi det er mig umuligt at se 

en myndiggørelse til et fællesskab, der 

ikke nyder gavn af netop disse egenska-

ber. Det være sig i et ægteskab, et lo-

kalsamfund, i en demokratisk samtale. 

Intet civilsamfund kan fungere, hvis 

man ikke vil sætte sig selv til side, og no-

gen påtager sig kassererposten 

Et arbejdsfællesskab er dysfunktionelt, 

hvis man kun har egen vinding for øje 

og skal realisere sig selv. Et demokrati 

forudsætter ideelt, at man sætter sig i 

almenhedens sted – i mans position, og 

her er det en fordel at kunne begrunde 

sin position ud fra andet end interesser 

og værdier, men også grundig undersø-

gelse, lytning mv. Undervisning, hvor 

man er nærmere sin iphone eller et Fa-

cebookopslag end i koncentration med 

det fælles anliggende er ikke en værdi-

fuldt lærested. 

Det er derfor en anstrengelsens poesi 

frem for en slidsom trædemølle, jeg slår 

til lyd for…….. 

Jeg hævder her, at man bliver sig selv, 

ved at man bliver nogen, ved at blive 

noget, ved at vide noget, kunne noget 

og ville noget.” 

Anstrengelsens poesi kan man måske 

oversætte til, at man ikke blot terper sit 

stof og anstrenger sig for lærerens eller 

skolens skyld, men fordi man bliver til 

en anden og bedre udgave af sig selv i 

dannelsesprocessen – heri ligger poe-

sien. 

Når skolen centrerer sig om fagene og 

deres indhold, så er det også det, der 

bliver omdrejningspunktet for skolen 

og ikke så meget elevernes eventuelle 

sociale positionering. 

Det betyder ikke, at vi ikke interesserer 

os for elevernes  trivsel. To gange om 

året laver klasselærerne  trivselsunder-

søgelser vha. Klassetrivsel.dk, der er et 

digitalt undersøgelsesværktøj, der 

hjælper lærerne med at få overblik over 

elevernes undervisningsmiljø. 

Endvidere har vi gjort dage i uge 41 til 
trivselsdage, hvor klassetrivsel er sær-
ligt på elevernes skemaer 0.-8. kl. Og 
som supplement til de ældste elever 
deltager vi i noget der kaldes, MOT, der 
er et norsk trivselstiltag. 

MOTS vision er et varmere og tryggere 
opvækstmiljø. 
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MOTS VÆRDIER ER : 
 Mod til at leve 
 Mod til at vise omsorg 
 Mod til at sige nej 
 Fredericia realskole uddanner til august 

tre af sine lærere til MOTinstruktører. 
 MOT er oprindelig udviklet af to norske 

OL-deltagere, der syntes, at de kunne 
bruge sig selv som kendte personer til 
at gøre en forskel for andre unge. 

 I dag er der mange kendte unge, som de 
unge ser op til, der har ladet sig hverve 
som MOT-ambassadører – så som 
svømmepigen, Jeanette Ottesen, bad-
mintonspilleren, Peter Gade og basket-
ballspilleren, Chris Christoffersen og 
mange andre. 
 

Endvidere er skolens holdning til or-

dentlighed, respekt og pli et godt ud-

gangspunkt for et sted, hvor man om-

gås med hinanden med et godt under-

visningsmiljø for øje. 

Kedsomhed kan være et godt udgangs-

punkt for kreativ udfoldelse, men det 

kan desværre også være et element, 

der giver næring til drillerier mv. 

Med de mange børn, der nu skal være 

tæt sammen hver dag, har vi derfor ta-

get initiativ til, at arrangere flere aktivi-

teter i frikvartererne end tidligere. 

Vi har udvidet vores legepatrulje, så 

den flere gange i ugen er et tilbud for 

de yngre elever, vi har åbnet gymna-

stiksal B, så 5. kl. mandag , onsdag  og 

fredag på skift kan bruge den til aktivi-

teter, vi inviterer de yngste elever på 

skolebiblioteket til højtlæsning, og der 

er skakturneringer og almindelig skak-

spil i mange frikvarterer. Fra 6. klasse 

og opefter er der mere plads til de unge 

mennesker, der kan vælge at gå på Gas-

værksgrunden, eller som de ældste ele-

ver vælge at blive inde og hygge sig. 

Vi arbejder fortsat målrettet med måls-

tyret undervisning. 

Vi er af den overbevisning, at fokus på 

det eleverne skal lære giver både elever 

og lærere større bevidsthed om lærin-

gens indhold, og det hjælper i særdeles-

hed eleverne til at forholde sig til, hvor 

de er i læringsprocesserne. 

Skolens forældre-lærer-dag, der er 

sammenfaldende med skolens pæda-

gogiske dag har atter i år Målstyret læ-

ring, samt differentiering og klassele-

delse som indhold. 

Tak til alle de aktive forældre  i den 

sammenhæng for indsatsen! 

Endnu engang skærpes tilsynet med de 
frie grundskoler. Folketingets bestræ-
belser på at vedtage konkrete forslag, 
der kan forhindre radikalisering og anti-
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demokratisering, de såkaldte ”Imam-
forhandlinger”, har nu resulteret i en 
aftale.  

Hovedelementerne i aftalen er: 

• Øget fokus på demokratisk dannelse 

• Udvikling af et indikatorbaseret tilsyn 
med indikatorer i forhold til frihed og 
folkestyre 

• Styrkelse af tilsynet med skolernes 
overholdelse af frihed og folkestyre-
kravet, herunder mulighed for indsæt-
telse af ekstern observatør på skolens 
bestyrelsesmøder mv. i forbindelse 
med skærpet tilsyn og for samtale med 
elever uden tilstedeværelse af skolele-
der/lærer.  

• Yderligere krav til den forældrevalgte 
tilsynsførende, herunder udvidelse af 
kredsen af personer, der ikke kan væl-
ges som tilsynsførende og en indførelse 
af karensperiode samt begrænsning på 
maksimalt tre valgperioder som tilsyns-
førende på samme skole, krav om ind-
beretning til et centralt register over til-
synsførende samt styrket uddannelse 
af de certificerede tilsynsførende 

Karensperioden, for at tidligere an-
satte, elever, bestyrelsesmedlemmer 
og forældre på den pågældende skole 
kan føre tilsyn med skolen, udvides fra 
3 år til 5 år efter, at den pågældendes 
virke i forhold til skolen er ophørt. 

Ikke mindst sidstnævnte bestemmelse 
fik skolens bestyrelse til at foreslå en 
anden tilsynsform. 

Det blev åbenbart, at skolens tidligere 
formand, Carsten Meinertz ikke kunne 
fortsætte sit virke som tilsynsførende, 
og hvad var mere nærliggende end at 
gå over til den tilsynsform, som STUK 
selv slår til lyd for – nemlig selvevalue-
ring. 

Skolen har parallelt med vores alminde-
lig valgte tilsynsførende valgt at fore-
tage selvevaluering efter den af UVM 
godkendte og af Damarks Private sko-
lers udviklede model de sidste fire år. 

Nogle kunne måske mene, at det var at 
sætte ræven til at vogte gæs, men nej. 
Modellen driver skolen ud i alle hjørner 
af sin virksomhed – og ud over at være 
selvevaluerende og transperent anser 
vi også modellen som værende en ud-
viklingsmodel for skolen. 

Tilsynet fastsættes efter indstilling fra 
skolens bestyrelse og efter valg af sko-
lens forældrekreds, hvorfor skolen af-
holdt en ekstraordinær generalforsam-
ling  den 25. oktober 2016, hvor tilsyns-
formen blev vedtaget. 

Et af de førnævnte punkter var demo-
kratisk dannelse, hvilket også er en di-
sciplin vi her på skolen finder vigtig, 
hvorfor vore 8. klasser efter grundig be-
handling af emnet  i samfundfagsti-
merne  den 2. februar 2017 deltog i et 
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autentisk gennemført valg, hvor mange 
elever på landsplan også deltog. 

Selve valghandlingen var selvfølgelig 
hemmelig, men jeg kan godt afsløre, at 
valgresultatet ikke stemte helt overens 
med det rigtige landsvalgs, men under-
stregede forældrenes betydning for 
næsten ligegyldig hvad, eleverne end 
måtte beskæftige sig med. 

Vi har ikke haft en ledelsesberetning i 
mange år uden at nævne it – i år er der 
heller ikke nogen undtagelse. 

It fylder meget både på arbejde og i pri-
vatlivet. 

Det betyder derfor meget, at vore ele-
ver går ud af skolen med gode it-kom-
petencer. 

Vi har for lang tid siden besluttet, at i 
indskolingen fra 0.-4. klasse skal der an-
vendes iPads – og skolen har derfor ind-
købt 80 iPads, der hænger til afbenyt-
telse blandt vore yngste elever. 

Hvad der dengang syntes at være en 
langsigtet løsning, er nu allerede over-
halet af en ny virkelighed, hvorfor vore 
elever fremadrettet fra 2. klasse selv 
skal medbringe deres egen iPad. 

Der er kæmpestor forskel på at have 
adgang til en iPad i skoletiden og på selv 
at have den samme til rådighed hele 
døgnet. Blot noget så simpelt at skrive 
en tekst og gemme den – og kunne 

finde den frem igen næste dag er en 
stor forskel. 

Det hedder en iPad men der er vel også 
en grund til at en computer ofte kaldes 
en PC – personal Computer. 

Når vi har valgt 2. klasse som udgangs-
punkt for selv at eje en iPad, så er det 
både af pædagogiske og økonomiske 
årsager. 

I 2. klasse har eleverne en alder, hvor de 
er blevet ret skolevante og bedre kan 
overlades et ansvar for at forvalte et 
skoleredskab til flere tusinde kroner, og 
for det andet så afskrives det meste it-
grej over tre år, hvilket betyder at iPa-
den er afskrevet, når eleverne stiller 
med en PC i 5. kl. 

Den store brug af it har også bevirket, 
at skolens it-udvalg i samarbejde med 
skolens pædagogiske personale har la-
vet en ny it-læseplan, for at sikre vi 
kommer hele paletten rundt med fort-
løbende progression. 

Al kommunikation – måske den over 
spisebordet udeladt – er øget kraftigt 
med indførelse af it. 

Det afspejler sig også i skolens kommu-
nikationspolitik, der også over tid æn-
drer sig, så den bedre passer til tiden. 
Denne gang går korrektionen på De so-
ciale medier. 

Sociale medier/deling af fotos mv. 
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Brug af smartphones, tablets og com-

putere – og dermed også anvendelse af 

de sociale medier – Facebook mv. er en 

integreret del af mange menneskers 

hverdag. Det omfatter alle såvel an-

satte som forældre og elever. 

Som institution er vi derfor nødt til at 

forholde os til det faktum, at mange 

mennesker ønsker at dele deres liv og 

oplevelser med andre i et mere eller 

mindre åbent forum. 

Der er imidlertid oplevelser og hændel-

ser, der har bedst af at blive behandlet 

i andre fora end de sociale medier. 

Et godt skole-hjem-samarbejde er ba-

seret på gensidig respekt, og skolen har 

en forventning om, at anliggender mel-

lem forældre/elever og skolen behand-

les respektfuldt fra begge sider og i in-

tern dialog. 

Forældre, elever og ansatte er tilknyttet 

skolen under særlige omstændigheder 

– For ansatte er der juridiske/arbejds-

retslige begrænsninger for deres udfol-

delser. For forældre og elever er det 

skolens holdning, at i og med at skolen 

er et frivilligt tilvalg og - jf. ovenstående 

passus om respekt – så kan hverken ele-

ver, forældre, ansatte eller skolen tåle 

at være udsat for negativ offentlig 

fremstilling af interne anliggender, så-

fremt et samarbejde skal opretholdes. 

Af samme årsag bevæger skolen sig på 

forskellige offentlighedsniveauer mht. 

kommunikation. 

Alment niveau: Hjemmeside, hvor alle 

kan læse med, men med begrænsede 

almene oplysninger. 

Interessent niveau: Skoleintra, hvor in-

formationsmængden er større og mere 

specifik end på hjemmesiden, og hvor 

alle vore nære interessenter kan læse 

med og deltage i de emner, der måtte 

vedrøre dem selv og deres børn mere 

eller mindre personligt. 

Det personlige niveau: Samtaler, mø-

der, beskeder på intra etc. hvor kom-

munikationen kun er mellem de direkte 

involverede parter. 

Elevers brug af sociale medier er som 

udgangspunkt et mellemværende for-

ældre og elever imellem jf. dog oven-

stående. 

Uhensigtsmæssig kommunikation, der 

vedrører andre elever, ansatte og/eller 

andre interessenter på Fredericia Real-

skole, bliver imidlertid også et skolean-

liggende, såfremt problemstillingerne 

bringes med i skole og påvirker skole-

gangen. 

Vi priser med store ord de it-mæssige 

landvindinger, men vi er også klar over 

medaljens bagside, der kan handle om 
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mange ting lige fra ergonomi, af-

hængighed, dårlig nattesøvn, større so-

cial isolaltion til det mere nære på sko-

len – forstyrrelse. 

Det er et emne, vi tager op med jævne 

mellemrum, og eleverne er heldigvis 

godt selv klar over, at SMSer, mails og 

andre beskeder samt brug af Face book 

e.l. er en kæmpe distraktionsfaktor. 

Vi tror, at den virkelighed er kommet 

for at blive, og at eleverne derfor må 

lære at håndtere den virkelige verden, 

der omgiver dem – og det kan de godt 

have brug for voksenhjælp til – både 

derhjemme og i skolen. 

Ud over vores forældretilfredshedsun-

dersøgelse, som vi overordnet set er 

meget glade for, har der også været an-

dre ting at glæde sig over – ud over vore 

søde og dygtige elever. 

Helt uventet – uden nogen tegn i sol , 

måner eller stjerner fik vi en stor over-

raskelse, da finansloven blev vedtaget – 

De frie skolers koblingsprocent var ste-

get med to procent og dermed tilbage 

til hvor den var i 2010. Fire procent på 

to år. YES! Det er vi glade over. 

Herren giver og Herren tager, så selvføl-

gelig har FM været ude med en disposi-

tionsbegrænsning, der barberede nogle 

af de lovede midler af budgettet i 2016 

– Det er efterhånden ved at blive en til-

bagevendende dårlig vane. 

Noget andet, der også er en god histo-

rie, er, at vi igen igen er den højest pla-

cerede skole i Fredericia når man måler 

– både på de konkrete karakterer og på 

undervisningseffekten. Ikke mindst det 

sidste er vi meget stolte over. Vi indfrier 

også bestyrelsens mål om, at skolen 

skal ligge blandt Danmarks bedst præ-

sterende skoler. Det er vi endnu gla-

dere over! 

Også skolens fødselsdag, der faldt i en 

ellers meget regnfuld periode, blev en 

tør og publikumsmæssig succes. 

Tak til alle de deltagende, der var med 

til at sørge for, alle havde en dejlig dag! 

Ingen sommerferie uden renoverings-

projekter. 

I 2016 var det skolens 30rbygning, der 

fik nyt tag og murene blev omfuget, 

sideløbende med, at legepladsen i B-

gården fik nyt faldunderlag. Vi valgte 

her en type faldunderlag, der kan gen-

bruges, hvis vi skulle finde på at lave om 

på legepladsen, der efterhånden har 

nogle år på bagen. 

I indeværende år er det billedkunstlo-

kalet, der står for tur. Vi brækker nogle 

vægge ned for at give en bedre rumfor-

nemmelse og bedre pladsforholdene, 
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og når vi er i gang bliver der også lagt ny 

gulvbelægning, hvilket ikke er frås, den 

har været der så længe jeg kan huske og 

lidt til. 

Et lidt mere alvorligt projekt angår vo-

res 60erbygning. Den gamle Markholt-

Olesen-bygning ligger direkte på et be-

tonfundament. Og i vores iver for at 

gøre det bedste for lokalet, har vi fået 

lagt et spånpladegulv, der som gulvbe-

lægning har fået en fin linoleumsbelæg-

ning. Det har imidlertid bevirket, at 

gulvkonstruktionen er blevet al for tæt 

og ikke-åndebar, så den fugt der dan-

nes under gulvbelægningen ikke har an-

dre veje ud, end gennem bygningens 

vægge. Det skal der gøres noget ved, så 

vi ikke pludselig står med en bygning 

med skimmelsvamp. 

Endelig vil vi gerne have opgangen til 

kontoret forskønnet lidt. Gerne med et 

lidt pænere indgangsparti, ny trappe-

belægning, den eksisterende er endnu 

ældre end den i billedkunst, nye gelæn-

dere og evt. ny belysning. 

Af lidt mindre projekter arbejder vi med 

nogle akkustikdæmpnings- og udsmyk-

ningsopgaver i 40- og 90er- og kontor-

opgangene 

Vi er i skrivende stund ved at tage tilbud 

hjem, så vi får prøvet markedet af, men 

det står klart, at det ikke bliver nogen 

billig affære, men vi budgetterer allige-

vel med et årsresultat i 2017 på ca. 1,5 

million kr. 

Og nu til noget helt andet. 

Vi har i de seneste år oplevet, at vi mod-

tager børn, der ikke har fået den for-

nødne opdragelse af deres forældre. 

Der er forældre, der ikke har lyst til at 

være de myndighedspersoner, det er 

forventeligt, man er, når man skal op-

drage sine børn, for det indebærer, at 

man af og til skal sige børnene imod og 

bruge ordet nej. Det giver sådan en dår-

lig stemning. Det er også korrekt, hvis 

man har afgivet magten til børnene, så 

bliver de selvfølgelig sure, hvis man for-

søger at hive den derhen, hvor den hø-

rer hjemme. Forældre, der ikke opdra-

ger deres børn, gør sig skyldig i om-

sorgssvigt, idet det omkringværende 

samfund ikke nærer de samme følelser 

for børnene som deres forældre. Det 

betyder, at børnene får en meget kon-

fliktfyldt tilværelse og har svært ved at 

indgå i fællesskaber. 

Det bruger vi rigtig meget krudt på, 

energi, der kunne være brugt langt 

mere positivt på næsten alle andre om-

rådet. 

På skolen har vi en forventning til, at 

eleverne hører og gør, det deres lærer 
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siger, og at de udviser respekt over for 

læreren ligesom læreren udviser re-

spekt over for barnet - men ikke dets 

evt. dårlige adfærd. 

Vi har nultolerance over for vold og 

mobning, og vi reagerer på dette. 

Kan et barn ikke efterkomme skolens 

anvisninger eksempelvis ifm. at slå eller 

sparke, så bliver forældrene kontaktet 

og bedt om at afhente barnet og tage 

de fornødne samtaler, der fører til at 

skolens forventninger bliver indfriet. 

Vi har rigtig mange forskellige typer af 

børn på skolen, og det skal vi også have. 

Men vi siger en sjælden gang imellem 

også farvel til en elev. 

Det er en alvorligt foreteelse. Vi har 

derfor arbejdet med emnet, når samar-

bejdet mellem skole og hjem ophører. 

Ophør af samarbejde mellem skole og 

hjem bør først ske, når skolen vurderer, 

at der ikke synes at være andre brug-

bare løsninger. 

Ophør af samarbejde kan komme på 

tale, hvor der er store adfærdsmæs-

sige, sociale, fysiske eller trivselsmæs-

sige problemer for barnet eller klassen 

– eller subsidiært, hvor forældre mislig-

holder samarbejdet mellem skole og 

hjem. 

Elevens adfærd og trivsel ses ift. sko-

lens værdier: Høj faglighed, arbejdsom-

hed, positiv indstilling, respekt, tole-

rance, mobning forbudt etc. 

For at forebygge ophør gør vi følgende: 

Skolelederen/afdelingslederen oriente-

res hurtigst muligt om problemstillin-

ger, der på sigt kunne blive problema-

tisk for skole-hjem-samarbejdet af klas-

selæreren.  

Klassens andre lærere er i ovenstående 

sammenhæng forpligtede på at videre-

give relevant information til klasselære-

ren. 

Klasselæreren inddrager på et møde 

klassens lærere i problemstillingen. 

Klasselæreren forsøger sammen med 

klassens lærere at løse problemet med 

eleven, hvorved eleven også får mulig-

hed for at udtale sig om sagen og på 

den måde påvirke sagens gang. 

Klasselæreren inddrager forældrene i 

løsningen af problemet. 

Ledelsen inddrages i nødvendigt om-

fang. 

Hvis det er nødvendigt, afholdes der 

møde med repræsentanter fra skole og 

hjem samt andre relevante aktører fra 

PPR, socialforvaltning e.l.  
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På mødet indgås klare aftaler for det vi-

dere forløb og parternes forpligtelser. 

Mulige scenarier: 

 Handlingsplanen overholdes - 

tingene ordner sig. 

 Udredning af barnet viser, at 

trods positivt samarbejde, så er 

skolen ikke det rette tilbud for 

eleven – samarbejdet ophø-

rer.(*) 

 Aftaler og forpligtelser fra 

elev/forældre overholdes ikke - 

samarbejdet ophører.(*) 

Ovenstående tre punkter er i alle til-

fælde resultatet af længerevarende 

processer. I sidstnævnte punkt bliver 

forældre gjort bekendte med de mislig-

holdelser, der måtte være på tale.  

Forældre/barn bliver gjort bekendt 

med, at det kan ende med en udmel-

delse evt. mod forældrenes ønske. 

*Eleven sanktioneres i forløbet. først 

med mildere midler end endelig udmel-

delse – Mundtlig advarsel (skriftlig ori-

entering til forældre) -> Skriftlig advar-

sel - > Udmeldelse.  

Ved en bortvisning har der ikke nødven-

digvis været et forløb, der har givet an-

ledning til en forudgående dialog om 

forholdene. Bortvisning sker kun under 

meget alvorlige og uacceptable om-

stændigheder, hvor eleven ikke over-

holder skolens regler omkring lejrskoler 

alkohol, stoffer, vold mv. 

Samarbejdet ophører endog meget 

sjældent fra dag til dag. Normalt gives 

forældre efter nærmere aftale god tid 

til at finde et nyt og passende skoletil-

bud til deres barn. 

FN’s Børnekonvention siger, at børn 

skal inddrages, når der skal træffes 

større beslutninger, som angår dem.  

Uanset årsagen er det en alvorlig be-

slutning, når en elev ikke længere kan 

fortsætte sin skolegang på en skole. For 

eleven er det et farvel til vennerne på 

skolen og til den kendte dagligdag. 

 I tilfælde af ophør kommer eleven der-

for til en samtale. 

På mødet vil læreren/lederen - for-

tælle, hvorfor de ikke synes, at eleven 

kan være på skolen mere - lytte til ele-

vens synspunkter- forsøge at sætte sig 

ind i elevens situation – og sikre sig, at 

eleven har forstået, hvorfor vedkom-

mende ikke kan fortsætte. 

Samtalen gennemføres i overensstem-

melse med elevens alder og modenhed. 

Det er en for alle parter trist og uønsket 

situation. 
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På det administrative område er det 

som oftest lidt mindre dramatisk, men 

lige så indviklet. 

Noget af det, en del af vores tid går til i 

år, er at implementere EU's  Personda-

taforordning., så vi opbevarer og sletter 

persooplysninger på en  hensigtsmæs-

sig og lovgivningsmæssig korrekt måde. 

Vi skal samtidig dokumentere, at vi har 

styr på alle procedurer på skrift – ellers 

vanker der meget høje bøder. 

Det kan lyde som et kedeligt arbejde – 

og det er det også af og til, men i en tid, 

hvor identitetstyverier synes at være en 

folkesport, er det et meget væsentlig 

område at få ordentligt styr på. 

Så er vi nået til - Goddag og farvel og 

tak: 

Vi har i år sagt goddag til Ida (for anden 

gang), Christina og Trine, der har taget 

over for Majbritt Relsted, der efter sin 

barselsorlov har valgt at stoppe. Med-

hjælperrollen er højst to-årig, hvorfor 

der er udskiftning på alle pladser på 

nær Trines. Vi siger mange tak for godt 

samarbejde og held og lykke med ar-

bejde og studier. 

I skrivende stund kender vi kun Chri-

stina Blaaberg der træder til som med-

hjælper, men der bliver nok sart sat 

navn på nr. to. 

Velkommen til Christina. 

Vi har i løbet af året også sagt farvel til 

Christian Vejen, der efter kun halvan-

den års ansættelse måtte vende tilbage 

til Sønderjylland. Det var et kort, men 

godt bekendtskab – og vi ønsker ligele-

des Christian alt det bedste med frem-

tiden. Marianne Frederiksen fandt i lø-

bet af efteråret ud af, at hun ikke læn-

gere ville være lærer, men hun blev 

loyal på sin plads, til skolen havde fået 

ansat Lene Ousen, der som gammel 

elev på skolen nu er kommet hjem igen. 

Tak til Marianne for faglig fin indsats og 

et sobert farvel og et stort velkommen 

hjem til Lene. 

Vi var ligeledes heldige at få fat på Lise 

Winther Jensen, der nu er skolens nye 

læsevejleder. 

Ligeledes var vi også glade for at gøre 

Mette Bruhn Kongsteds bekendtskab. 

Glæden blev ikke mindre, da Jane Møl-

ler Nielsen og Pernille Risager Hansen 

og Steen Petersen der alle arbejder i de  

lidt mere naturvidenskabelig fag end de 

to førnævnte damer, blev ansat på sko-

len. 

Jeg ønsker alle ovennævnte held og 

lykke med deres nye arbejdsliv! 

Som om det ikke var nok, har vi endvi-

dere beskæftiget en del barselsvikarer 

og almindelige faste vikarer, der har 

klaret at afløse for sygdom samt fædre- 

og mødrebarselsorlovsperioder. Ingen 

nævnt ingen glemt – Tak for indsatsen! 
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Vi har et begrænset samarbejde med 

kommunen, men det vi har, er til gen-

gæld godt. 

Stor tak til talepædagog Lisa Jørgensen, 

sundhedsplejerske Hanne Duus og sko-

lepsykologerne Louise for det gode og 

givende samarbejde -  og stor tak til af-

gående skolepsykolog Lene Holmberg 

for en engageret indsats. 

Den samme tak skal lyde til vores UU-

Vejleder Gurli Mogensen, med hvem vi 

også har et fortræffeligt samarbejde. 

Også tak til det samlede Familie- og 

børnesundhedsteam, hvor der ud over 

Line, Louise og Hanne også er et varie-

rende medlem fra Familieafdelingen. 

”Fredericia Realskoles Venner” har at-

ter i år været meget synlige på skolen -

Med LAN-party og ikke mindst den fan-

tastiske discofest, fortjener Vennerne 

et stort bifald. Tusind tak for det store 

frivillige stykke arbejde I lægger for da-

gen, 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 

forældreråds frivillige indsats, der med 

Sabine Hofmeister i spidsen udfører et 

fint stykke arbejde for skolen.  

Carsten Meinertz nåede at være sko-

lens tilsynsførende ca. et halvt år, før-

end de tidligere nævnte lovændringer 

kom bestyrelsen for øre, og vi som tid-

ligere nævnt skiftede til selvevalue-

ringsmodellen. 

Carsten har været skolen en god mand 

på alle poster – som alment bestyrel-

sesmedlem, mange år som formand, og 

Carsten var også blevet en god tilsyns-

førende, dersom han  fortsat havde 

kunne sidde på posten. 

Stor tak til Carsten for indsatsen for 

skolen gennem de mange år. (2003 – 

2016) 

 

En ganske særlig tak til bestyrelsen for 

det gode samarbejde og hyggelige sam-

vær og en kæmpe tak for den store fri-

villige og ulønnede indsats. En særlig 

tak til Skolens formand Morten Seehau-

sen for godt samarbejde. 

Ligeledes også en stor tak til de afgå-

ende bestyrelsesmedlemmer, Jens 

Christian Lundholt, Dorthe Jønsson Ja-

kobsen og Birgitte Brinck-Jensen, der 

gennem mange år har tjent skolen. 

1000-tak for jeres store indsats for Fre-

dericia realskole. 

Tak til alle forældrene på skolen for 

med- og modspil i årets løb. I er det dag-

lige tilsyn med skolen og vore bedste 

kritikere, der medvirker til, at vi gør vo-

res bedste. 
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Årsagen til I at forældre har en relation 

til skolen skyldes jeres børn – vore ele-

ver. 

Til vore elever – en varm tak for at gøre 

det interessant hver dag at gå på ar-

bejde, 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 samtidig nærer det, en stor del 

af skolen handler om – nemlig gode re-

lationer. Tak! 

Også tak til skolens elevråd - og her en 

særlig tak til elevrådets formandsskab, 

der tager aktiv del i skolens gøren og la-

den – i år med mobbepolitik og UMV. 

Tak til skolens øvrige interessenter, der 

på den ene eller anden måde har bety-

det noget for Fredericia Realskole - in-

gen nævnt og ingen glemt. 

Til næsten slut en særlig tak til alle sko-

lens ansatte. 

Skolen er til for børnenes skyld, men de 

ansatte udgør hele skolens fundament. 

Det er et privilegium at være leder for 

så mange kompetente autonome (i or-

dets positive forstand) medarbejdere. 

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 in-

volvering eller mangel på samme, vi 

som medarbejdere på skolen har ift. 

eleverne – så tak for alle de ekstra 

skridt I går af betydning for elevernes 

læring, velbefindende og sociale udvik-

ling – Det er nogle af de skridt, elever 

tænker tilbage på, når de taler om en 

lærer, der gjorde en forskel i deres sko-

letid eller i deres liv. 

Og til slut en personlig tak til alle TA-

Perne og mine ledelseskolleger som jeg 

arbejder tættest sammen med, for at 

jeg kan glæde mig til at gå på arbejde 

hver dag – for I er dygtige, hyggelige, gi-

vende og inspirerende at være sammen 

med – og fordi I vil Fredericia Realskole. 

Tak for det! 

PS april 2017 


