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Forpersonens beretning 2020
Det har været et meget specielt skoleår, hvor ledelse og team har strukket sig til
det yderste for at leve op til myndighedernes krav i forhold til corona. Også
børnene har oplevet omvæltninger med hjemmeundervisning og mindre leg med
vennerne. Til trods for de mange uforudsigelige udfordringer er vi kommet godt
igennem og har lært endnu mere om, hvorfor det er vigtigt at øve fleksibilitet også
i “fredstider”. En fleksibilitet vi øver gennem projektbaseret undervisning og
aldersblanding.
Skolen er endnu et år vokset - nu er vi ved at være fuldtallige. Vi er 186 elever i år,
og vi overvejer at starte en tiende klasse til næste år, men det er ikke besluttet
endnu.
Lige nu er ledelsen og teamene ved at få skolens filosofi indarbejdet i alle projekter.
Skolen hviler på fire søjler:
Grøn omstilling; her har vi udviklet det, vi kalder det grønne stamtræ, som mest
fokuserer på de naturvidenskabelige discipliner, men også har samfundsfaglige
aspekter.
Ligestilling og diversitet: Vi mener, at en grøn og retfærdig omstilling kun kan finde
sted hvis alle er inkluderede, og derfor skal vi have et godt blik for, hvornår vi
ubevidst kommer til at ekskludere nogen. Vi glæder os til at samarbejde med Karen
Ewers, som er forælder på skolen og ansat på KVINFO – Karen vil sammen med
Suzanne se på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at skabe en ramme for alle.
Håndværk: Vi vægter håndværk højt, fordi det er en vigtig del af at kunne gå fra
idé til handling. Processen med at lave håndværk/æstetisk arbejde er både
fremmende for evnen til at koncentrere sig, og den styrker udholdenhed og
viljestyrke.
Yoga og meditation: Vi er som samfund i en spændende, men også udfordrende
tid med mange omstillinger, og det kan godt udfordre vores sind. Det er vigtigt at
have en form for anker inde i sig selv, som man kan vende tilbage til, og som altid
er der. Den forankring øver vi gennem yoga og meditation.

Vi har en open source-strategi på skolen, som indebærer, at vi inviterer
interessenter indenfor og selv kommer ud til samarbejdspartnere. Vi er glade for
vores samarbejde teachers for future, som er en gruppe lærerstuderende, der
arbejder politisk for bedre grøn dannelse i læreruddannelsen. Vi er også selv i god
dialog med Christiansborg, og vi oplever stor søgning til skolen fra både forskere,
politikere og studerende. Vi er rigtig glade for at kunne lægge hus til fridays for
future og den grønne studenterbevægelse, når de har haft brug for det. Senest
havde vi en musikalsk samtalesalon på Grækenlandsvej om menneskets relation til
naturen.
Corona har desværre lagt en dæmper på meget af det, som forbinder os på tværs
af verdenshjørner. Vi glæder os meget til at kunne åbne dørene igen for de
fantastiske forældredrevne aktiviteter, som er så vigtige for sammenhængskraften
på skolen. Vi håber snart at kunne komme i gang med forældreakademi,
fællesspisning og håndværksmarked.
De kommende år vil vi gerne arbejde videre på visionen om at gøre vores matrikel
på Strandlodsvej til et grønt mødested for andre grønne initiativer. Lige nu taler vi
om at skabe en fond, der kan købe matriklen og være en paraply for flere andre
grønne iværksættere, så vi kan krydsbestøve hinanden. Det vil både give mening
didaktisk og økonomisk.
På vegne af bestyrelse vil jeg gerne slutte af med at takke Dorthe, Suzanne og hele
personalegruppen for deres store engagement og nysgerrighed i forhold til
børnenes læring. I laver et kæmpe stykke arbejde hver dag, fordi I stadig er ude i
at opfinde læringsmateriale, der matcher skolens filosofi. Også et stort tak til
forældre og ikke mindst børn, der hver dag lægger deres energi på skolen.
Phie Ambo
Forperson for bestyrelsen

