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Corona

2021 blev ligesom 2020 et år præget af corona, idet det både indledtes og afsluttedes med 

nedlukning, hjemsendelse og fjernundervisning. Og selv når eleverne fik lov til at vende tilbage til 

skolen, var det ikke til en normal hverdag, men til en skoledag fyldt med restriktioner, hyppig 

håndvask, udluftning og rengøring. Som en direkte konsekvens af dette har det i lange perioder ikke

været muligt med socialt samvær, hverken inden for den enkelte klasse eller på tværs af klasserne –

legeaftaler er stået på standby, fødselsdagsfester er blevet aflyst og sociale arrangementer har i 

perioder nærmest været forbudt, og det er klart, at det får indflydelse på såvel trivsel som 

fællesskab, så det er noget, vi skal fortsætte med at have fokus på. 

Når det er sagt, skal det også siges, at såvel elever som forældre og lærere har været gode til at 

tilpasse sig de skiftende forhold, og det er lykkedes for skolens lærerteam at værne om det faglige 

indhold i undervisningen. I udskolingen så vi f.eks., hvordan lærerne formåede at fastholde det 

faglige niveau og motivationen blandt 9. klasses dygtige elever, så de ved eksamen sidste sommer 

kom ud med et karaktergennemsnit på 9,0 – øens klart højeste. Det er dybt imponerende!

Arrangementer

Skolen plejer som bekendt at afholde en række familiearrangementer i løbet af året, men på grund 

af corona var det i 2021 ikke muligt at afholde alle. Både forårsfesten og julefesten måtte desværre 

helt aflyses, mens det årlige cykelløb heldigvis kunne afvikles nogenlunde, som det plejer, ligesom 

salget af skrabekalendere også kunne gennemføres. Det samme kunne begge arbejdsweekender. Det

skete godt nok på en lidt anden måde end vi plejer, men der blev ordnet og fikset forskellige steder 

på skolens matrikel. Ikke mindst skolens cykelskur fik en gennemgribende og højst tiltrængt 

overhaling. Indtjeningen fra arrangementerne har naturligt nok været en del mindre i 

sammenligning med tidligere år, men det uden tvivl største tab har været i form af det sociale 

samvær som både børn og voksne har måttet undvære. Det skal vi råde bod på i de kommende år, 



og til dette års arbejdsweekend så vi jo også langt flere deltagere, og vi satser på, at efterårets 

arbejdsweekend bliver den største nogensinde! Disse weekender er nemlig yderst vigtige, ikke blot 

for at spare skolen penge, men i høj grad også for at styrke det sociale netværk. Og bestyrelsen vil 

gerne sige tusind tak til alle jer, der i 2021 har givet en hånd med til de forskellige arrangementer.

Friluftsliv og fremtidsplaner

Skolen har friluftsliv som et såkaldt profilfag, som der undervises i fra 0. til 9. klasse. At det er 

noget, vi prioriterer højt, ses også af, at vi har valgt at gøre faget til et eksamensfag. Vi ønsker, at 

dette fokusområde kommer endnu tydeligere til udtryk, herunder i skolens fysiske rammer. Derfor 

har vi f.eks. udskiftet stakit med en række træer ved parkeringspladsen og plantet træer med støtte 

fra Naturstyrelsen (Plant for vildtet) oppe omkring fodboldbanerne, ligesom vi har fået bevilliget 

midler fra Friluftsrådet til at etablere udendørs vaskefaciliteter, der vil lette forskelligt i forhold til 

udendørsundervisningen. På den lidt længere bane er det vores store håb og ønske, at vi kan kan 

komme til at råde fuldt over haven bag ved den tidligere børnehave, noget vi er i god dialog med 

BRK om.

Men undervisningen i faget friluftsliv foregår ikke bare på skolens matrikel. Vi udnytter også 

nærområdet, især Lynggårdsskoven med bålhytte og shelters. Og når en ny sti fra Pedersker by til 

Rispebjerg med Ringborgen står klar inden sommerferien, er vi sikre på at skolens udendørs 

undervisningsmiljøer kan udvides yderligere. Der er utrolig meget spændende, der kan formidles på

Rispebjerg inden for såvel historie og arkæologi som geologi og botanik. Og fordelen med at 

formidle dette til børnene på de faktiske steder er, at det bliver lettere at forholde sig til og forstå. I 

det hele taget er undervisning i det fri gavnligt for indlæringen for rigtig mange, og derfor 

undervises der også hyppigt udendørs i andre fag som f.eks. dansk, matematik og billedkunst.

Økonomi

Hvis vi tager et kig på skolens økonomi, så kan vi for det første konstatere, at skolens regnskab i 

2021 ender med et overskud (på 562.298 kr.). Skolen har i de sidste mange år kommet ud med et 

positivt resultat, og da pengene fra tidligere års overskud er blevet sparet op, har vi en fornuftig 

likviditet. De opsparede midler skal bruges til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå 

fremtidige års eventuelle underskud, men også til bygningsvedligehold m.m., for selvom vi har 

afsluttet nogle større og kostbare vedligeholdelsesopgaver, er det ingen hemmelighed, at vi kommer

til at skulle bruge penge på vedligehold i de kommende år. Men vi kan glæde os over, at vi i løbet af

2021 endelig har fået styr på skolens kloakforhold (udgift: 191.500 kr. inkl. moms), og at vinduerne

på 2. sal i skolens 60’er tilbygning er blevet udskiftet (udgift: 241.300 kr. inkl. moms). De vinduer, 



der ikke trængte til at blive udskiftet, er blevet malet, og så er bræddevæggene i cykelskuret blevet 

udskiftet (udgift: 6.935 kr. inkl. moms).

Bestyrelsen er i øvrigt i gang med en bygningsgennemgang, der viser hvilke investeringer og større 

vedligeholdelsesopgaver, der ligger og venter på os i den kommende 10 års periode.

I relation til det økonomiske kan det også nævnes, at vi i løbet af 2021 har indbetalt knap halvdelen 

af de indefrosne feriepenge (241.000 kr. af de i alt 515.000 kr.). En eventuel indbetaling af 

restbeløbet (svarende til 274.000 kr.) vil bestyrelsen drøfte og beslutte ultimo 2022. Indbetalingen 

belaster skolens likviditet, men påvirker ikke årets regnskab.

Som allerede nævnt har vi modtaget fondsmidler fra hhv. Naturstyrelsen (Plant for vildtet) og 

Friluftsrådet.

Endelig må det fremhæves, at vi i løbet af  2021 har modtaget en stor donation på 50.000 fra en 

familie i USA, der havde sine to børn gående på skolen i efteråret 2020. Det er vi både utrolig 

stolte, taknemmelig og beærede over. Det er ikke hver dag, man modtager den slags, og det er et flot

vidnesbyrd om, at skolen med lærerne i spidsen yder en flot indsats. Donationen er blevet 

øremærket til nye pc'er og redskaber til udendørsaktiviteter.

Det er selvfølgelig særdeles glædeligt med endnu et overskud og en god likviditet i tillæg til en 

generøs donation og bevilligede fondsmidler. Men der er også brug for pengene. Statstilskuddet til 

inklusion er således faldet hen over de sidste tre finanslove, og i tillæg til dette ser vi igen i år et fald

i elevtallet på skolen, grundet en lille indskrivning i 0. klasse og en opfyldt 9. klasse, der forlader 

skolen. Hertil ligger en kontinuerlig trussel om en nedgang i koblingsprocenten, der ville få store 

konsekvenser for skolens drift. For at imødekomme de økonomiske udfordringer, iværksatte 

bestyrelsen derfor en forøgelse af elevbetalingen på 125 kr. månedligt. Stigningen blev effektueret 

pr 1. august 2021. Bestyrelsen vil fremadrettet drøfte elevbetalingen årligt med henblik på en 

eventuel forøgelse. 

Vi er i bestyrelsen ikke urolige for skolens økonomi, men der vil også i de kommende år være fokus

på at holde omkostningerne nede, samtidig med at vi vil forsøge at tiltrække flere elever til skolen. 

Det skal bl.a. ske gennem mere synlighed og markedsføring, og der er i bestyrelsen blevet arbejdet 

på en folder, forbedring af hjemmesiden og bedre kommunikation på sociale medier. Og så skal det 



selvfølgelig først og fremmest ske ved, at vi som skole bliver endnu bedre, så de gode fortællinger 

spreder sig fra forældremund til forældremund. 

Afslutning

Afslutningsvis vil i bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle skolens 

sponsorer, der bakker op omkring vores lille skole, til de mange gavegivere, til lokalsamfundet som 

vi indgår i stadig tættere samarbejde med, til skolens ansatte og til forældre og elever. Tak for 2021. 

På vegne af bestyrelsen

Maria Arvidsson

Bestyrelsesformand


