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- Velkommen til dette års generalforsamling her på Fænøsund
Friskole

- Hvis der er nye ansigter, så hedder Brian. Jeg er far til 3 børn her
på skolen (that I know of), og så er jeg formand for skolens
bestyrelse. Og det er så mig, der skal aflægge bestyrelsens
beretning for 2020.

- Og 2020, ja…(suk). Et lidt anderledes år end vi lige sådan havde
regnet med. Kan man vist roligt sige. Der kom sku lige en
verdensomspændende pandemi og hijackede vores dagsorden.

- Hjemsendelser, Online undervisning, Afspritning, Ekstra rengøring,
klasse adskillelse, transport til Middelgrunden, nødplaner,
beredskabsplaner og forkastede planer. Jeg kunne blive ved, men
kort sagt….

- Hold nu k-æ-f-t for en omstilling.
- Heldigvis. “Heldigvis” mødt med en stor omstillingsparathed, og en

forbilledlig tilpasningsevne fra både elever, personale og forældre.
Det er kanon godt gået alle sammen.

- Dog heller ingen tvivl om, at det trukket veksler på os alle
sammen. Det har været hårdt. Det har været svært. Men, vi er
faktisk kommet nogenlunde helskindet igennem:

- Den overordnet status er, at det går godt. Vi er stadig en god
skole, en tryg skole, og vi har en sund økonomi. Alting er ikke
perfekt, men vi udvikler os hele tiden, og der er fremgang.

- I 2020 - year of the Corona virus - har der endda været overskud til
både at arbejde med den pædagogiske udvikling og med skolens
rammer.

- Dorte kommer mere ind på det pædagogiske arbejde, og i forhold
til rammerne, så har vi i første omgang fået nye toiletter :-).

- Samtidig er vi ved at få udarbejdet en 20 års plan for vedligehold,
hvor vi også får planlagt de forbedringer ind, som vi gerne vil
gennemføre.

- Hvis vi ellers kan skaffe materialer og håndværkere...



- Skolen er en ældre person, og det koster nogle penge, hvis
vedkommende skal holdes up-to-date.

- Men så længe vi holder fast i at være et godt alternativ til
folkeskolen, at vi bliver ved med at være en god skole i en positiv
udvikling, at vi har forældre der bidrager og tager aktiv del i skolen,
og formår at sprede det gode budskab, så er der også kunder i
butikken. Og så er der både råd til rammer og til udvikling.

- Under Coronaen har vi også lært noget. Vi har blandt andet lært
noget om, hvordan man kan bruge it og teknologien endnu mere i
undervisningen.

- Min egen søn lærte for eksempel, at hvis man fryser billedet på
kameraet, fordi man tror man lige kan game lidt i
danskundervisning, ja så bliver man opdaget. Der skal en video
sløjfe til.

- “Spøg” til side. Det har været et interessant indkig i klasselokalet,
vi er blevet klogere på vores børn, deres læring, vores skole,
hinanden og ikke mindst hvad det også vil sige at være lærer.
Mange gode lektier, vi skal vi sørge for at tage med videre herfra.

- Og faktisk et godt afsæt til, at vi tager fornyet kik på
familiesamarbejdet. Hvad forventer vi af hinanden, hvordan
arbejder vi sammen om vores børns læring? Hvordan kan vi som
forældre støtte op og engagere os, og hvordan kan lærerne bruge
os som hjælpetrænere, og hvordan bidrager vi som forældre til
udviklingen af vores skole.

- For ca. et år siden stod jeg også her. Der kan jeg se, at jeg sagde,
at jeg håbede at vi i det kommende år, kunne være tilbage til
normale tilstande.

- Det lod vente på sig, men nu er vi endelig ved at være der. Og så
alligevel ikke, for der er noget vi mangler at lære. Og her kommer
jeg til at gentage budskabet fra familiedagen.

- I skal komme til rengøringsdagene, vi har et forpligtende
fællesskab! Hov, nej. Forkert budskab. Her var det.

- Vi mangler at lære de nye forældre, hvad det vil sige at være
familie på Fænøsund Friskole, for de ved det ikke helt endnu. Det
har de for alvor ikke mærket.

- Så sørg for at tag dem med til i fritteren til få en kop morgenkaffe.
Til morgensamlinger, Klassearrangementer, Spil Dansk aften,



Lucia-dag, forældrefester (men husk at vaske gulvet inden
mandag), og ja, sågar rengøringsdage. Der har I(!) gamle forældre
altså en opgave, som jeg håber I vil tage på jer :-)

- Det var det meste. Forhåbentlig det vigtigste. Tilbage synes jeg
bare, at jeg på bestyrelsens vegne vil sige tak for samarbejdet til
dig, Dorte. Og tak for kampen - på den gode på måde - til både dig
og hele dit personale team. Corona har været en øjenåbner for
mange i forhold til, hvad det er vi gennem vores iøvrigt perfekte
børn udsætter jer for. Respekt for det, for jer og for jeres arbejde.

- Tak for tilliden. Tak for ordet og fortsat god aften.

/Brian


