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Generalforsamling 2013 

 

Bestyrelsesformandens beretning for 2012 

 

Så er vi nået til generalforsamlingen i Ringsted Ny Friskoles jubilæumssæson, hvor vi i 
begyndelsen af skoleåret fejrede 25 året for skolens opstart. Hvor man ved et sølvbryllup, 
fejrer 25 år ægteskab, markerede jubilæumsdagen på RNF en fejring af 25 års fællesskab.  
Et fællesskab, der har været praktiseret på forskellig vis, alt efter hvilke muligheder og 
udfordringer, der har vist sig hen ad vejen. Hvis man zoomer ind på ordet fællesskab, står 
det da også klart, hvorfor netop dette ord er så velvalgt, når det kommer til at beskrive det 
kit, der har holdt Ringsted Ny Friskole sammen igennem alle årene. Fællesskab handler 
om at skabe noget, og om at gøre det fælles. Vi lærer og udvikler os ved at gøre noget. 
Ikke kun via individuelle præstationer for vores egen skyld – men sammen med andre og 
somme tider for de andres skyld.  
 
Således har Ringsted Ny Friskolens 26. skoleår også kaldt på nyskabelser og fælles 
beslutninger i bestyrelsesregi. Som flere af jer ved, så er jeg personligt ret optaget af 
fortællinger. Én definition på en fortælling er, at den bygges op, ved at flere begivenheder 
kædes sammen via et fælles tema. I det følgende har jeg derfor forsøgt, at kæde 
bestyrelsens væsentligste beslutninger og fokusområder fra det seneste år sammen i 3 
overordnede temaer. 
 
1. tema: Fortællingen om åbenhed og dialog.  

Det har været et vigtigt tema for bestyrelsen fortsat at arbejde for en høj grad af åbenhed 
og dialog. Indførelsen af de faste nyhedsbreve, tilfredshedsundersøgelsen og revisionen 
af forretningsordenen er eksempler på begivenheder, der illustrerer dette. Efter sidste 
generalforsamling indførte vi en praksis, hvor vi efter hvert bestyrelsesmøde udsender et 
nyhedsbrev. Formålet med dette er, at skabe så meget transparens som muligt omkring 
bestyrelsesarbejdet, og at invitere medarbejdere og øvrige forældre med i dialogen 
omkring de aktuelle emner. Tilfredshedsundersøgelsen har været en anden måde, 
hvorved vi har søgt, at give så mange stemmer som muligt lejlighed til blive hørt i 
beslutningsprocessen, om hvordan vi bedst prioriterer og tilrettelægger nye tiltag og 
indsatser. Revisionen af forretningsordenen blev iværksat ud fra et ønske om, at give den 
en form, der svarer til det, der er gældende praksis i hverdagen. Dette så vi ikke hænger 
fast i en form, som tiden er løbet fra, men på den anden side heller ikke handler i modstrid 
med det, der er beskrevet. Nogle af ændringerne omhandler ret praktiske emner som for 
eksempel at information til nye bestyrelsesmedlemmer nu ligger på intranettet i stedet for i 
en fysisk mappe, mens andre ændringer har en lidt mere principiel karakter. For eksempel 
har vi nu skrevet den procedure ind, at skoleleder og formand kan bevillige en familie 
friplads i en periode, hvis familien oplever akutte økonomiske vanskeligheder. Vi har også 



ændret lidt på principperne for ventelisteplacering, så ældre søskende til børn, der starter i 
børnehaveklasse, prioriteres højere, når der viser sig mulighed for indskrivning på det 
klassetrin, de hører til.  
 
2. tema: Fortællingen om rettidig omhu 
Jeg synes, at vi også i år med rette kan gentage fortællingen om, at bestyrelsen i 
samarbejde med ledelsen og Aase, som forretningsfører, har formået at udvise rettidig 
omhu på en række væsentlige områder. Økonomisk kan vi igen i år præsentere et fint 
regnskab, der illustrerer, at de justeringer, vi lavede for et par år siden for at imødese 
faldet i statstilskuddet, har været af tilpas størrelsesorden. De løbende budgetopfølgninger 
til bestyrelsesmøderne efterlader da også oplevelsen af, at ledelsen og Aase har en sikker 
hånd på roret i forhold til at forvalte og håndtere den økonomiske kurs. Samtidig har det 
været en glæde, at den solide økonomi også i år har dannet grundlag for, at vi har kunnet 
gennemføre en række renoveringer, som har medført både bedre 
vedligeholdelsesstandart, energibesparelser og bedre trivsel i klasselokalerne for børn og 
medarbejdere. Renoveringerne har både rettet sig mod grundlæggende 
bygningsvedligeholdelse som for eksempel isolering og udskiftning af vinduer med også 
mod den optimering af fag- og klasselokaler, der gør, at vi er kommet et godt stykke ad 
vejen imod målet om, at kunne tilbyde gode faciliteter på alle klassetrin og til alle 
fagområder.  
 
3. tema: Fortællingen om at åbne sig mod verden uden at miste sig selv 

At holde forbindelse til omverdenen ved lige, giver nogle ret konkrete udfordringer, når 
man er en lille skole ude på landet. Således har bestyrelse og ledelse også i år brugt en 
del energi på at sikre en så god busbetjening og en så god internetforbindelse som muligt. 
Begge dele med et tilfredsstillende resultat, da vi oplever at være i god dialog med 
busselskabet, der gør hvad de kan for at tilrette kørerplanerne så optimalt som muligt, og i 
kraft af at vi fra næste skoleår vil have en fibernet forbindelse til rådighed. Også på et 
mere abstrakt plan har vi i år arbejdet for at holde os i kontakt med omverdenen. I et 
skoleår, der har budt på åbninger af tre nye friskoler i Ringsted Kommune, på etableringen 
af en Campusskole på den tidligere Sdr. Parkskole og på politiske meldinger om en 
kommende folkeskolereform, har der været god grund til for Ringsted Ny Friskole også at 
rette blikker udad og holde os grundigt orienteret om, hvad der sker omkring os. Hele 
friskoletraditionen handler som bekendt om, at benytte sig at muligheden for at være fri til 
at drive skole på andre måder end den, der praktiseres i folkeskolen. Men derfor kan vi jo 
godt lade os inspirere og tage de gode idéer og strukturer til os. Dette har vi for eksempel 
gjort i den kommende fagfordeling men indførelsen af engelsk fra 1. klasse. Andre gange 
bliver det vores styrke, at vi kan lade være at gå med i en retning, som vi ikke finder 
formålstjenlig. Således havde vi ved skoleårets start nogle elever, der valgte at rykke til 
Campusskolen, hvilket fik os til at se i ånden, at dette ville blive starten på en udvanding af 
vores ældstegrupper. Ret hurtigt blev fortællingen blandt de tilbageværende elever dog, at 
de ud fra tilbagemeldingerne fra ”de frafaldne” nu var kommet til at sætter ekstra pris på 
den ramme, de som ældstegrupper har på RNF. Et andet eksempel er vores SFO vision, 
som er blevet udarbejdet i dette skoleår. I den har vi valgt ikke at gå med på tidens trends 
om, at al børns tid skal gå til aktiviteter, der udmønter sig i resultater, der kan måles og 
vejes. I stedet beskrives den værdisætning, der ligger i, at børnene på SFO´en sikres et 



fysisk og tidsmæssigt rum, hvor de også selv kan disponere og fylde ud. En lignende 
tanke kunne man tænke i forhold til de fremtidige planer om en heldagsskole i kommunalt 
regi; måske kunne et af RNF største aktiver i fremtiden bliver det, vi ikke gør – hvis vi 
vælger at holde fast i værdien om, at børnene også har et fritidsliv, der bidrager som et 
væsentligt element i deres dannelse. Nå, men den tager vi til den tid.  
 
Slutningen på denne beretning kommer til at handle om slutningen på dette skoleår. 
Afslutningen på skoleåret ender med at blive ret speciel på grund af den igangværende 
lockout. Denne situation har givet en række udfordringer for både bestyrelse, ledelse, 
medarbejde, børn og forældre. Selvom det er en situation, som vi alle sammen helst 
havde undgået, kan jeg ikke lade være med at glæde mig over, at vi i håndteringen af 
lockoutudfordringerne også har kunnet trække på de værdier, der kendetegner Ringsted 
Ny Friskole i den almindelige hverdag. Dette ses eksempelvis i beslutningen om at 
prioritere de begrænsede ressourcer til at hjælpe familierne til de yngste elever, der har et 
akut pasningsbehov, samt at undervise 9. klasserne mest muligt, da de er mest presset af 
den kommende eksamen, og vil have sværest ved at indhente den forsømte undervisning. 
En sådan beslutning ser jeg som udøvelse af fællesskab i praksis. At vi ikke tænker, hvad 
kan mit barn få, men at vi tænker, hvordan vi kan bruge fællesskabets ressourcer der, hvor 
der er mest brug for dem. 
 
Når lockouten engang slutter, er det ligeledes mit håb, at vores fælles værdier kan hjælpe 
os til at genetablere det gode samarbejde med de lockoutede lærere. Mange af de ting, 
der er på spil i konflikten, har vi allerede gode praksisser for på RNF, hvilket giver håb for, 
at vi vil kunne finde det gode fælles fodslag igen, uanset hvordan lockouten afsluttes.    
 
Man siger ofte, at det er det sidste indtryk, der i væsentligst grad tegner det samlede 
billede. Det synes imidlertid ikke, vi skal give lockoutsituationen lov til at gøre, når vi kigger 
tilbage på skoleåret 2012/2013 på RNF. Det findes der alt for mange gode oplevelser i 
årets løb til, at det ville være berettiget. Jeg vil derfor slutte med sige alle mine 
medforældre tak for jeres forskellige bidrag i årets løb. Det er dejligt, at I bidrager til vores 
fælles skole på så forskellige måder – nogen ved at sidde i bestyrelsen, nogen som 
klasserepræsentanter, nogen til arbejdslørdagene, nogen ved at overtage undervisningen 
på de pædagogiske dage, nogen ved at bage kagen til høstfesten eller på et væld af andre 
måder. Jeg vil også sige tak til alle medarbejdere - ledelse, kontorfolk, pædagoger, lærere, 
medhjælpere og servicemedarbejdere - for at gøre Ringsted ny Friskole til den unikke 
skole, den er. Vi kan vedligeholde vores bygninger nok så fint, men uden jer til at fylde 
lokalerne ud med jeres engagement, idéer, visioner og glæde ved samværet med vores 
børn, er bygningerne kun en tom skal, hvilket vi jo oplever i disse dage. Det er jer og 
børnene der giver skolens puls i hverdagen. Så tak for måden I har gjort det på i årets løb. 
Vi glæder os til, at det forhåbentlig snart sker igen!      

Jacob Folke Rasmussen 


