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Bestyrelsens beretning 

Hvor er det godt at kunne stå her og afholde en generalforsamling uden, at den bliver udskudt eller aflyst af 
Covid-19. Det er lige før, at i hvert fald jeg har glemt alt om mundbind og test 2 gange om ugen. 
Noget af det, jeg er så glad for ved denne skole, er det liv her er og den energi, man får af at opholde sig her. 
Under nedlukningerne og corona-skolen med stramme restriktioner har vi i bestyrelsen været bekymrede 
for, hvad det ville gøre ved skolen, og vi har gjort os umage for at bakke op om og skabe gode rammer for 
ledelsens arbejde, når de har rammesat en ny skole med max 14-dages fremsyn af gangen.  
 
Nu har vi heldigvis næsten et år bag os med en skole, som på mange måder har lignet sig selv: Børnene, som 
nu igen kan lege på tværs af verdenshjørner og familiegrupper, undervisningsforløbene som igen kan 
tilrettelægges på tværs og med ture ud af huset, den forældrestartede musikskole, som får det til at summe 
af liv onsdag eftermiddag og skolehaven, som nu igen er blevet et sted, hvor nogle af skolens børn skal 
arbejde en gang om ugen. Jeg synes det er helt fantastisk, at vi kan stå her i dag og være så meget ’os selv’ 
igen efter to år med afstandskrav og ’nærkontakt-grupper’. Tak for det! Både til jer forældre, der er med til at 
give skolen liv hver dag, og til ledelsen for den kæmpe indsats det har været at skabt en corona-skole, vi også 
kunne finde tilbage fra igen! 

Nu ser frem til alt det, vi har savnet de sidste 2 år. Som forældreAkademi om ’Atomkraft, ja tak?’. I den 
kommende tid vil det overordnet tema være "Det Digitale Liv", hvor vi har inviteret nogle spændende folk til 
at komme og give os deres perspektiv på og dermed et større indblik i den digitale verden, der lokker både 
børn, unge og voksne, men som man også skal begå sig i med forsigtighed og en sund skepsis. 
Derudover glæder vi os til mere fællesspisning, designmarked, nørkleriet, sommerfester, høstfest osv. Alt 
dette er noget vi som forældre har tradition for at løfte en stor del af og tage ansvar for at arrangere – både 
som trivselsforældre i familiegrupperne men også som ’almindelige’ deltagende forældre i hverdagen. Det vil 
jeg gerne sige en stor tak for at I bidrager til og deltager i! Skolen ville ikke være det samme uden. 
I året der kommer vil vi fra bestyrelsens side spille ud med en form på skolens forældredeltagelse, som vi 
håber kan gøre det mere overskueligt og lettere at engagere sig i og gå til opgaverne – både som ny og som 
mere garvet forælder på skolen. 

Vi har i det forgange år brugt en del kræfter på at kigge indad og arbejdet for at styrke skolens fællesskaber. 
Både børn, unge og voksne har været mærkede af coronarestriktionerne og der har samtidig været behov 
for at vurdere hvordan vi bedst bruger og prioriterer skolens ressourcer (menneskelige og økonomiske). 
I kølvandet på et forår med en del opsigelser i 2021 og på baggrund af input fra ledelsen har vi derfor i 
bestyrelsen været med til at sætte nogle rammer for skolens hverdag, som vi håber, I også har mærket har 
haft en positiv betydning. 

• Bring-Your-Own-Device fra januar 2022 
Bestyrelsen har sammen med ledelsen valgt at indføre BYOD i udskolingen (6-9 klasse). Dette er en 
del af trivselstiltagene og var en nødvendighed for at komme problemer med skolens computere til 
livs. Dette er sket med stor succes og har afhjulpet de udfordringer der var med skolens computere. 

• Trivselstiltag  
DGF er en skole hvor alle børn er velkommen. Dog skal vi også passe på at der er ligevægt mellem de 
forskellige børn. DGF skal ikke være en skole for kun velfungerende børn og ikke en skole kun med 
børn der kræver særlige hensyn, skole vil ikke være det ene og kan ikke være det andet. Derfor vil 
skolen fremadrettet indføre tiltag der giver skolen en mulighed for at sige pænt nej tak til nye børn 
der tipper den balance skolen gerne skal have. 
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Herunder også lejrture. Dem synes bestyrelsen er ekstremt vigtige for vores forståelse af hvad skolen 
er og skal være. Opfordring til at huske at træne at ’sove ude’ hos en ven fra klassen fx i løbet af 
sommeren, så vi er klar til lejrturene til september 

• Inde- og uderum 

Fondsansøgning. Indretning. Så meget som muligt i indretningen er genbrug og så bæredygtigt som 
muligt, men ergonomi og akustik betyder også noget og har fået lov at spille en større rolle. 

En kærlig hilsen til skolens medarbejdere 
Bestyrelsen har på skolens vegne altså jer børn og forældre givet skolens medarbejdere en julegave i form at 
en "Skattejagt" hvor medarbejderne i grupper skulle opklare forskellige forbrydelser der er begået i 
København ved at finde steder hvor forbrydelsen er begået og så løse opgaven. Vi arrangerede skattejagten i 
forlængelse af den senest afholdte pædagogiske dag og med en efterfølgende festmiddag. 

Forøgelse af skolebetalingen grundet rengøring 
Under Covid-19 har vi haft ansat en til at gøre rent på skolen, både Grækenlandsvej og Strandlodsvej, da vi i 
bestyrelsen indså at den opgave kunne forældrene ikke løfte og derfor ansatte skolen en til at varetage 
rengøringen og det ville koste 130 kr. ekstra pr. barn. Vores rengøringshjælp skal nu til at studere og det 
økonomiske tilskud skolen fik til rengøring under Covid-19 er bortfaldet.  
Vi i bestyrelsen har med baggrund i de tilbagemeldinger der er kommet på den betalte rengøringshjælp 
besluttet, at vi gerne vil forsætte med at have professionel rengøringshjælp til at gøre skolen ren. Dette vil 
koste yderlige omkring 30 kr. pr. barn altså 160 pr. barn pr. måned.  
Det vil stadig være muligt at have en ordning, hvor man som familie ikke betaler til rengøringen og i stedet 
tager rengøringstjanser i stedet for. 

 
Ændringer i bestyrelsen. 
Til sidst skal vi sige farvel til Mads Farsø, som har siddet i bestyrelsen siden 2018(?) men som har valgt at 
træde ud nu for at bruge sin tid og kræfter på andre aktiviteter på skolen. Vi har senest set Mads’ 
ihærdighed omkring opstarten af Den Grønne Musikskole, hvor han har været en bærende kraft sammen 
med Ulla Pihl. Det er virkelig fedt, at andre organisationer kan gøre bruge af skolens lokaler og være med til 
at gøre DGF til et samlingspunkt for andre aktiviteter. 
Det har været et privilegie at have dig med i bestyrelsen Mads. Du brænder for forældrefællesskabet, og du 
brænder for skolen, og det har været en fornøjelse at have dig med om bordet i bestyrelsen – vi er sikre på, 
at dit engagement fremover også vil være en gave til skolen!  Vi har indkaldt Maria Lanng, som var suppleant 
for forældrekredsen. Maria har overtaget Mads' valgperiode. Så velkommen til.. 

 


