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Det	  har	  –	  igen	  -‐	  været	  et	  travlt	  år	  på	  skolen,	  denne	  gang	  ikke	  mindst	  pga.	  Byggeriet	  af	  
børnehaven	  og	  faglokalerne.	  Men	  måske	  er	  det	  på	  sin	  plads	  at	  sige	  lidt	  om	  det	  længere	  
perspektiv	  på	  RLS’	  udvikling	  –	  nu	  har	  snart	  været	  her	  i	  5	  år	  og	  er	  næsten	  accepteret	  som	  ”en	  
af	  de	  fastboende”	  J	  

Skolens	  økonomiske	  situation	  
Efter	  5-‐6	  år	  med	  gradvist	  faldende	  statstilskud	  og	  nedskæringer	  i	  i	  
specialundervisningstilskuddet,	  ser	  det	  ud	  til	  at	  lysne	  lidt,	  nu	  da	  regeringen	  har	  reguleret	  
tilskuddet	  halvvejs	  tilbage	  igen.	  En	  økonomisk	  udfordring,	  der	  blev	  forstærket	  af	  at	  vi	  	  i	  2012	  
slankede	  overbygningen,	  så	  der	  ikke	  længere	  er	  30	  elever	  i	  klasserne,	  samtidig	  med	  at	  
søgningen	  til	  de	  mindre	  klasser	  faldt	  markant,	  med	  deraf	  følgende	  ledige	  pladser	  på	  flere	  
klassetrin.	  Alt	  i	  alt	  et	  vilkår,	  der	  har	  betydet,	  at	  RLS	  i	  2015	  har	  modtaget	  knap	  2	  mill.	  kr.	  
Mindre	  i	  statstilskud	  end	  i	  2010/11!	  

Det	  har	  kunne	  mærkes,	  men	  jeg	  vil	  meget	  gerne	  gøre	  opmærksom	  på,	  hvor	  vigtig	  det	  har	  
været,	  at	  have	  en	  dygtig,	  tålmodig	  og	  ansvarsfuld	  bestyrelse	  igennem	  perioden.	  Andre	  
steder	  ville	  man	  måske	  have	  lavet	  hovsa-‐besparelser,	  fyret	  lærere,	  afskaffet	  lejrskoler	  m.m.,	  
men	  på	  RLS	  har	  linjen	  været	  klar:	  Fastholde	  det	  pædagogiske	  tilbud	  til	  eleverne	  –	  også	  det	  
dyre	  rejseprogram,	  fastholde	  de	  fastansatte	  stillinger,	  finde	  besparelser	  på	  de	  store	  
leverandører	  af	  bus	  og	  rengøring,	  samt	  arbejde	  på	  en	  bedre	  finansiering	  af	  vores	  
vedligeholdelse	  og	  nybyggeri.	  Det	  har	  kostet	  på	  vikardækning,	  Det	  betyder	  at	  vi	  i	  dag	  er	  
kommet	  helskindet	  gennem	  de	  pressede	  år,	  vi	  har	  en	  dygtig	  og	  erfaren	  medarbejdergruppe,	  
vi	  har	  et	  stærkt	  fagligt-‐pædagogisk	  tilbud,	  både	  i	  den	  daglige	  undervisning	  og	  i	  projekter,	  
temaer	  og	  rejser.	  

Og	  vi	  har	  rigtig	  mange	  forældre	  med	  børn	  på	  ventelister	  –	  i	  alle	  klasser.	  

Samtidig	  har	  vi	  i	  årets	  løb	  kunne	  udvide	  vores	  skole	  med	  nye	  bygninger	  og	  en	  helt	  ny	  
aktivitet:	  Vores	  egen	  børnehave.	  

Så	  hvis	  ikke	  I	  forældre	  siger	  det	  til	  bestyrelsen,	  så	  vil	  jeg:	  Det	  er	  sgu	  meget	  godt	  gået….	  

Og	  det	  gør	  det	  nemmere	  og	  sjovere	  fremover	  at	  være	  skoleleder	  –	  og	  lærer	  –	  og	  børn.	  
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Børnehaven	  
Hvordan	  starter	  man	  en	  børnehave,	  når	  det	  er	  besluttet?	  Det	  vidste	  vi	  ikke,	  og	  måske	  havde	  
vi	  forestillet	  os,	  stormøder	  med	  interesserede	  -‐	  og	  kritiske	  –	  forældre	  og	  powerpoints	  og	  
meget	  andet.	  Men	  det	  blev	  helt	  anderledes,	  da	  det	  viste	  sig,	  at	  forsinkelserne	  på	  byggeriet	  
endte	  med	  at	  blive	  en	  fordel.	  En	  fordel	  fordi	  den	  lille	  gruppe	  af	  pionerer	  blandt	  forældrene,	  
sammen	  med	  -‐	  den	  dengang	  nyansatte	  –	  børnehaveleder	  Rikke,	  fik	  skabt	  et	  sammenhold	  og	  
engagement	  omkring	  de	  første	  måneder	  i	  midlertidige	  lokaler	  i	  7.kl.	  m.m.	  

Jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  dette	  engagement	  har	  gjort	  børnehaven	  stærk,	  og	  det	  har	  stille	  og	  roligt	  
smittet,	  for	  på	  de	  utallige	  forældremøder,	  der	  har	  været	  undervejs,	  har	  der	  altid	  været	  et	  
eller	  to	  nye	  ansigter,	  der	  er	  blevet	  fanget	  af	  projektet.	  

At	  vi	  så	  samtidig	  fik	  den	  gave,	  at	  alle	  skolens	  andre	  børn	  kunne	  følge	  med	  i	  børnehavens	  liv,	  
f.eks.	  når	  Frida	  var	  på	  vandretur/flugtforsøg	  gennem	  bygningen	  efter	  toiletbesøg,	  og	  de	  
store	  –	  igen	  -‐	  måtte	  hjælpe	  hende:	  ”Hov	  Frida,	  hvor	  er	  du	  på	  vej	  hen?”	  

Børnehaven	  er	  allerede	  en	  succes,	  og	  efter	  sommerferien	  er	  vi	  tilpas	  mange	  børn	  –	  ca.	  22	  –	  
til	  at	  det	  løber	  rundt,	  men	  vi	  skulle	  gerne	  være	  op	  mod	  30	  til	  nytår	  så	  bliver	  det	  rigtig	  sjovt.	  

Der	  har	  været	  rigtig	  mange	  hjælpere	  –	  forældre,	  lærere,	  store	  elever	  m.fl.	  involveret	  i	  
opstarten	  –	  tak	  til	  dem	  alle,	  også	  til	  personalet,	  Maria,	  Pascale	  og	  Carinna	  –	  nu	  har	  vi	  fået	  
flere	  pædagoger	  på	  skolen.	  Men	  ikke	  mindst,	  tak	  til	  Rikke	  –	  da	  du	  var	  blevet	  ansat,	  forsvandt	  
mine	  opgaver	  og	  bekymringer	  med	  det	  samme.	  	  

Tænk	  engang	  –	  det	  var	  d.	  16	  marts	  for	  et	  år	  siden,	  at	  generalforsamlingen	  bakkede	  
bestyrelsen	  op	  i	  beslutningen	  i	  at	  lave	  en	  børnehave	  på	  RLS	  –	  og	  nu	  er	  den	  her.	  

Kæmpeindsats	  –	  og	  flot	  resultat.	  Vi	  har	  en	  af	  områdets	  flotteste	  og	  bedste	  børnehaver	  –	  den	  
sælger	  vidst	  sig	  selv	  J	  

De	  nye	  lokaler	  
For	  mig	  er	  det	  helt	  enkelt	  –	  Det	  har	  været	  vores	  seriøse	  børnehaveplaner,	  der	  har	  skabt	  
grobund	  for,	  at	  Nykredit	  har	  ville	  låne	  os	  penge	  –	  også	  til	  faglokalerne.	  

Og	  hvorfor	  har	  vi	  så	  brugt	  dem	  på	  musiklokaler	  og	  billedkunst-‐natur-‐sløjdværksted	  –	  skal	  vi	  
fremover	  ikke	  bare	  kalde	  det	  værkstedet?	  

Fordi	  det	  er	  vigtigt	  at	  arbejde	  med	  kroppen	  og	  det	  æstetiske	  i	  undervisningen	  her	  på	  RLS,	  og	  
fordi	  vi	  hidtil	  har	  haft	  lidt	  trange	  forhold.	  Nu	  kan	  natur-‐teknik,	  billedkunst,	  temaperioderne,	  
linjefag	  i	  overbygningen,	  klubben	  og	  musikskolen	  endelig	  få	  nogle	  ordentlige	  rammer	  –	  og	  
jeg	  tro	  at	  børnene	  har	  glædet	  sig.	  
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Det	  er	  vigtigt	  at	  vi	  på	  RLS	  tager	  disse	  fag	  seriøst	  –	  og	  ikke	  kun	  de	  boglige,	  der	  afholdes	  prøver	  
i	  efter	  9.	  og	  10.kl.	  Det	  ser	  vi	  desværre	  på	  mange	  andre	  skoler	  –	  og	  vi	  hører	  at	  politikere	  og	  
forvaltninger	  snakke	  om	  ”kernefagligheden”.	  Det	  betyder	  oftest	  noget	  med	  målbarhed,	  og	  
”læsning	  og	  skrivning”	  	  

Mange	  forskellige	  børn	  har	  brug	  for	  mange	  forskellige	  fagligheder	  –	  både	  fordi,	  det	  er	  sundt	  
og	  spændende,	  men	  også	  fordi	  børnene	  med	  alderen	  skal	  have	  mulighed	  finde	  de	  fag,	  de	  
netop	  er	  gode	  til	  og	  interesserede	  i.	  Det	  er	  en	  anden	  vinkel	  på	  inklusion	  og	  trivsel	  

Udendørs	  områderne	  
Når	  man	  river	  byggeri	  ned	  og	  bygger	  nyt	  bliver	  der	  også	  ødelagt	  noget,	  og	  vores	  gamle	  
legeplads,	  der	  ikke	  var	  helt	  fint	  i	  kanten,	  blev	  fjernet.	  I	  vinterens	  mudder	  og	  søle	  har	  det	  ikke	  
været	  det	  store	  problem,	  men	  nu	  skal	  vi	  i	  gang	  udenfor.	  Byggeriet	  har	  også	  medført,	  at	  vi	  nu	  
har	  fået	  lavet	  nogle	  planer	  for	  hele	  grunden,	  så	  der	  igen	  kan	  komme	  liv	  og	  leg	  udendørs.	  

Tanken	  er,	  at	  RLS	  skal	  have	  en	  masse	  udendørs	  muligheder	  for	  både	  leg	  og	  undervisning:	  
bålsteder,	  shelters,	  dyr,	  legestativer,	  huletræer,	  orangerier,	  tarzanbane	  og	  meget	  mere.	  

Meget	  af	  det	  kan	  vi	  lave	  selv,	  og	  noget	  af	  det	  håber	  vi	  kan	  finansieres	  af	  fonde.	  Derfor	  
arbejder	  bestyrelsen	  pt.	  Med	  målrettede	  ansøgninger	  på	  en	  række	  projekter.	  Derfor	  
forventer	  jeg,	  at	  vi	  i	  de	  næste	  mange	  år,	  koncentrerer	  forældrearbejdet	  omkring	  de	  
udendørs	  opgaver	  –	  der	  er	  nok	  at	  tage	  fat	  på.	  

Jeg	  vil	  lige	  gennemgå	  planerne	  for	  jer	  på	  tavlen.	  

Den	  daglige	  undervisning	  
Jeg	  genbruger	  sidste	  års	  beretning	  –	  jeg	  kan	  ikke	  sige	  det	  korter:	  

Et	  af	  problemerne	  ved	  at	  fortælle	  om	  skole,	  undervisning	  og	  pædagogik	  er,	  at	  man	  tit	  
kommer	  til	  at	  tænke	  i	  modsætninger:	  Er	  RLS	  faglig	  eller	  social,	  faglig	  eller	  kreativ?	  

Det	  er	  farligt	  at	  tænke	  sådan,	  for	  på	  RLS	  er	  det	  et	  både	  og:	  Vi	  skal	  hele	  tiden	  kunne	  
begrunde	  og	  forklare	  vores	  pædagogik	  ud	  fra	  en	  faglig,	  en	  social	  og	  en	  personlig	  vinkel	  –	  det	  
er	  det	  der	  er	  lilleskolen.	  	  

Den	  daglige	  undervisning	  kan	  både	  rumme	  projekter,	  fremvisninger,	  kreative	  forløb,	  
teaterforestillinger	  og	  projekter,	  såvel	  som	  at	  stå	  mål	  med	  det	  faglige	  niveau	  i	  Folkeskole.	  
Det	  sidste	  kan	  skolens	  tilsynsførende	  jo	  bekræfte.	  Derfor	  er	  der	  heller	  ingen	  modsætning	  i	  at	  
lave	  lilleskole	  med	  høj	  faglighed	  –	  tvært	  imod.	  	  
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Fag	  og	  faglighed	  på	  RLS	  er	  ikke	  det	  altid	  det	  samme	  som	  skemalagte	  ugentlige	  timer.	  Det	  
ved	  lærerne	  godt,	  men	  det	  ved	  forældrene	  ikke	  nødvendigvis,	  og	  derfor	  har	  alle	  tre	  teams	  
en	  stor	  og	  evig	  opgave	  i,	  at	  forklare	  jer	  forældre,	  hvor	  de	  forskellige	  fagligheder	  optræder.	  
Mao:	  Hvad	  er	  det	  vi	  gerne	  vil	  lære	  børnene	  når	  vi	  gør	  sådan	  og	  sådan.	  

Vi	  har	  en	  ny	  tværfaglighed	  i	  støbeskeen	  –	  bærdygtighed	  -‐	  og	  vi	  skal	  tale	  mere	  om	  det	  på	  
lærerdagen	  i	  Skælskør.	  Bæredygtighed	  som	  noget,	  vi	  skal	  lære	  børnene	  at	  forholde	  sig	  til,	  at	  
kunne	  takle	  og	  handle	  ift.,	  fordi	  det	  bliver	  vigtigt	  for	  dem	  i	  den	  fremtid,	  der	  bliver	  deres.	  

Ideen	  er,	  at	  alle	  på	  skolen	  –	  lærere,	  andre	  ansatte,	  elever	  og	  også	  jer	  forældre	  –	  ved	  en	  
række	  små	  eller	  store	  initiativer	  eller	  projekter	  skal	  kunne	  bidrage	  til	  at	  gøre	  skolen	  lidt	  
mere	  bæredygtig	  og	  skabe	  en	  opmærksomhed	  hos	  børnene	  omkring	  det.	  

	  Det	  glæder	  jeg	  mig	  til	  –	  og	  vi	  fortæller	  mere	  om	  det,	  når	  det	  bliver	  konkret.	  

Inklusion	  og	  specialundervisning	  
Inklusionen	  har	  været	  længe	  RLS.	  Holdningen	  på	  RLS	  hos	  børn,	  forældre	  og	  lærere	  er	  og	  
altid	  har	  været,	  at	  der	  skal	  kunne	  gå	  mange	  slags	  børn	  her.	  Det	  er	  en	  stærk	  værdi	  som	  vi	  
stadig	  værner	  om.	  

Fremover	  får	  vi	  lidt	  bedre	  støtte	  til	  de	  7-‐8	  børn,	  der	  er	  indstillet	  til	  specialundervisning.	  Men	  
vi	  har	  også	  brug	  for	  at	  gøre	  en	  forebyggende	  indsats	  –	  især	  omkring	  læsning.	  Derfor	  er	  det	  
planen	  at	  uddanne	  et	  par	  af	  lærerne	  til	  læsevejledere,	  så	  vi	  kan	  lave	  et	  solidt	  læseløft	  på	  
langs	  ad	  skolen.	  

Om	  eftermiddagen	  
Til	  sommer	  skal	  vi	  bruge	  en	  ny	  pædagog	  i	  pasningen,	  da	  Britta	  har	  ønsket	  at	  arbejde	  i	  
børnehaven.	  Samtidig	  forstærker	  vi	  pasningen	  med	  Heidi,	  der	  har	  været	  igennem	  flere	  
omgang,	  men	  nu	  er	  ansat	  i	  flexjob.	  Det	  giver	  anledning	  til,	  at	  vi	  kigger	  samlet	  på	  
eftermiddagen	  på	  Roskilde	  Lilleskole	  –	  især	  nu	  hvor	  vi	  også	  har	  både	  klub	  og	  kulturskole.	  

Forældresamarbejdet	  
Jeg	  har	  opdaget	  -‐	  efter	  at	  vært	  her	  på	  RLS	  i	  snart	  5	  år	  –	  at	  en	  af	  de	  ting	  jeg	  oftest	  omtaler	  og	  
roser	  –	  er	  vores	  forældresamarbejde.	  Det	  er	  omfattende,	  ja,	  men	  også	  ligetil,	  fleksibelt	  og	  
båret	  af	  gensidig	  tillid	  mellem	  de	  ansatte	  og	  forældrene.	  Derfor	  er	  lærernes	  arbejdsmiljø	  
heller	  ikke	  udfordret	  alvorligt	  af	  det	  -‐	  	  I	  skulle	  bare	  vide,	  hvor	  slemt	  det	  kan	  være	  andre	  
steder.	  	  
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For	  mig	  er	  det	  vigtigt,	  at	  forældrene	  oplever,	  at	  de	  kan	  hjælpe	  med	  at	  lave	  skole	  –	  det	  giver	  
værdi	  og	  opbakning	  til	  skolen,	  når	  alle	  bidrager	  –	  når	  skolekulturen	  er	  stærk,	  bliver	  
pædagogikken	  det	  også.	  	  

Men	  det	  er	  ikke	  altid	  konflikt-‐	  eller	  problemfrit	  at	  arbejde	  sammen	  om	  at	  få	  en	  børnegruppe	  
igennem	  deres	  barndom	  og	  skolegang	  sammen,	  og	  det	  kræver	  stor	  indsats	  og	  gensidig	  
respekt	  mellem	  lærere	  og	  forældre,	  og	  forældrene	  i	  mellem.	  	  

Forældre	  har	  mange	  bekymringer	  –	  sådan	  er	  det	  at	  være	  forældre	  –	  og	  ind	  i	  mellem	  
knækker	  filmen.	  Selvom	  det	  drejer	  om	  om	  forholdsvis	  få	  børn	  og	  forældre,	  fylder	  sådanne	  
situationer	  meget	  i	  forældresamarbejdet,	  og	  giver	  af	  og	  til	  uro.	  

Jeg	  forventer,	  at	  forældrene	  på	  RLS	  kan	  tale	  ordentligt	  med	  hinanden	  –	  og	  med	  lærerne.	  
Begge	  parter	  har	  et	  fælles	  ansvar	  for	  at	  børnene	  trives	  på	  skolen.	  Det	  er	  når	  vi	  har	  
problemer,	  at	  forældrekulturen	  skal	  vise	  hvor	  stærk	  den	  er.	  

Forældrekulturen	  er	  noget,	  der	  skal	  arbejdes	  på	  –	  hver	  dag.	  Derfor	  er	  det	  også	  glædeligt,	  at	  
vores	  forældreråd	  har	  taget	  initiativ	  til	  en	  forældrehåndbog,	  der	  udkommer	  i	  dag.	  Det	  har	  vi	  
glædet	  os	  til.	  

Opsamling	  og	  opsang	  
RLS	  er	  en	  god	  skole	  for	  børn	  –	  og	  forhåbentlig	  også	  for	  forældre	  og	  ansatte.	  

Vi	  kan	  noget,	  der	  er	  efterstræbt	  mange	  andre	  steder,	  nemlig	  forene	  leg	  og	  liv	  og	  læring	  –	  
eller	  uddannelse	  og	  dannelse	  og	  skabe	  bæredygtige	  og	  livsduelige	  mennesker.	  Det	  er	  vel	  
ikke	  så	  ringe	  endda?	  

Men	  RLS	  er	  ikke	  en	  butik,	  hvor	  forældre	  som	  kunder	  kan	  shoppe	  frit	  hos	  lærerne	  –	  RLS	  er	  et	  
samarbejdende	  fællesskab,	  hvor	  vi	  i	  respekt	  for	  hinandens	  roller	  som	  bestyrelse,	  ledelse,	  
ansatte	  og	  forældre	  i	  samarbejde	  hjælper	  børnene	  –	  både	  med	  dannelse	  og	  uddannelse.	  	  

Tak	  til	  alle	  jer	  –	  forældre,	  ansatte	  og	  bestyrelse	  –	  som	  jeg	  arbejder	  sammen	  med	  hver	  dag	  –	  
uden	  jer,	  giver	  det	  ingen	  mening	  at	  være	  skoleleder.	  

	  

	  

	  

	  


