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Ledelsens beretning 2020 
 
 
Vi vil noget med verden. Vi vil noget med skolen. Vi vil noget med jeres børn.  
Og vi er godt på vej. 
 
Jeres børn skal have mod og kompetencer til at forandre fremtiden. 

• Vi har fokus på bæredygtighed – økologiske, sociale og økonomisk. 

• Vi har fokus på kulturkompetencer  

• Vi har fokus på handlekompetencer – innovationskompetencer – værktøjer 

til at gøre noget for nogen 

Ved at mestre noget, mestre indenfor de tre områder skaber vi trivsel. Trivsel og 
læring kan ikke skilles ad. 
 
Vi startede den fokuserede rejse i december 2018 
Vi er godt på vej og står stærkere og tydeligere i dag.  
 
På personalesiden har vi foretaget en række strategiske ansættelser. 
Vi har ansat Suzanne og er blevet skarpere på didaktikken og pædagogikken. 
Vi har ansat Maria Oxenvad som didaktisk vejleder og er blevet stærkere på 
fællesskabende didaktik og at børn med særlige behov bliver en del af fællesskabet. 
Vi ansætter fagligt stærke lærere, erfaring fra bl.a. læseindsatser, naturfag og 
matematik. Vi har mange nye ansættelser, men også mange, der bliver. God 
kombination af gamle og nye folk - og godt samarbejde på tværs. Og så har vi jo 
også folk på barsel. 
I Legeriet har vi nu ansat en mangfoldig vifte af faste folk frem for løsere ansatte. 
Gissel er på som ankerperson 
Det nye æstetisk team – Tina, Boe og Maria S – sikrer tyngde i de æstetiske 
læreprocesser på alle trin. 
 
Vi har kvalificeret det pædagogiske arbejdet med projektmodellen. Den 
projektbaseret innovationsdidaktik øger kreativitet, faglighed og 
handlekompetence 
Der arbejdes bevidst med at tænke læringsprogression ind i alle læringssituationer. 
Kort sagt handler det om ”hvor jeg skal hen, hvor er jeg nu og hvordan kommer jeg 
videre”. 
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Vi er godt på vej 
 
Siden sidst er de første to hold afgangselever – draget ud i verden. Vi har dog endnu 
ikke haft børn, som har gået hele deres skoleforløb på DGF 
 
Forrige år var der 20% udmeldinger, alle forældre angav, at det var pga. manglende 
faglighed. Det var anledning til, at vi måtte lægge en ny strategi og ændre i 
tilgangen til vores undervisning og skole. 
 
Vi er nu en fuldt udbygget skole. Aldersblandingen er gennemført hele vejen op, 
det er blevet tydeligere hvordan organiseringen fungerer – vi er nu færdigbygget 
organisation. Aldersblandingen giver os bedre pædagogiske muligheder for at 
møde de enkelte børn og udfordre dem, der hvor de er, undgå aldershierarkier, 
skabe søskende-lignende familiegrupper, have fokus på både faglige og sociale 
kompetencer samt undgå fastlåste roller gennem hele ens skolegang.  
Der har været nogen uenighed og utryghed blandt nogle forældre. Specielt hvis 
man har skiftet gruppe fra den kendte (stærkt aldersopdelte) gruppe til en ny 
konstellation, som er systematisk aldersblandet. Vi bruger tid og ressourcer på 
trivselsarbejdet i familiegrupperne. Jeres - forældrenes - arbejde med trivsel i 
fællesskabet er helt afgørende som supplement til denne indsats.  
 
Som sagt har vi fortsat fokus på bæredygtighed – økologisk, socialt og økonomisk 
– på kulturkompetencer og på projektbaseret innovationsdidaktik. Kursen er lagt, 
men Coronaen bremser og spænder i høj grad ben for det, vi er i gang med. Holder 
vi lidt vejret og får det bedste ud af det. Og vi glæder os til, at vi kan arbejde med 
de blandende hold på tværs af familiegrupper – og sætte mere ind på den fulde 
aldersblandede pædagogiske tilgang. Mange børn trives – nogle er kede af, ikke at 
kunne lege med ’de gamle’ kammerater – endnu.  
Og det er altså bare en præmis lige nu under Coronaen. 
 
Coronalukningen bød på nye sider af Den Grønne Friskole. Vi fik lavet mere 
skolehave, mere udeskole, og mere digital undervisning. Det var godt for nogle af 
vores børn, men svært for andre. Og vi ved, at det var en hård tid for mange familier 
– tak for jeres løft som forældre. Også af vores personale, der skulle sadle om med 
få ugers mellemrum. Tak fordi I bakker op og løfter, som I gør. 
 
Vi er godt på vej – og er i øvrigt nu en fuldt udbygget skole.  
Grækenlandsvej åbnet, og det er også udtryk for en skole, der er vokset. Der var 
bygninger, der skulle etableres og ting, der skulle falde på plads. 
 
Vi er jo en forældredrevet skole. Det betyder for mig at se to ting  

• I bakker op og løfter stort og småt. 

o Funding af vores store elektroniske musikprojekt, Krydsfeltet. Det 

var aldrig gået uden jer 

o Der bygges – køkkener, vægge, amfibane, reoler – ingen opgave 

virker for stor. Det var aldrig gået uden jer  

o Vasketøj vaskes, cykler lappes, gardiner skaffes, planter vandes, 

trapper konstrueres, fællesspisning arrangeres. Det var aldrig gået 

uden jer 



o I går helhjertet ind i trivselsarbejdet i familiegrupperne. Det var 

aldrig gået uden jer 

o I sørger for kørsel og mad til lejrskoler – og I slår telte op! Det var 

aldrig gået uden jer 

 

• I vælger repræsentanter til bestyrelsen, som er den øverste ledelse.  Vi er 

glade for samarbejdet med bestyrelsen – og det er vigtigt, at det kører på 

skinner og er et frugtbart og konstruktivt samarbejdsmiljø. 

 
Tak for jer og jeres børn. Tak for det fælles løft. Vi er godt på vej sammen - og vi 
mister ikke pusten. Fremtiden kommer ikke af sig selv. Der er altid nogen, der har 
skabt den. Og det kunne lige så godt være dig. 
Det er den vej, vi går. 
 
Dorthe Junge 
Skoleleder 

 


