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Formandens beretning ved RNF generalforsamling 27 april 2017 

Kære Forældre, personale, skoleledelse og bestyrelse. 

I april 2016 mødte jeg op til generalforsamling med en beslutning om, at jeg ville stille op som kandidat til 

bestyrelsen for RNF. Beslutningen havde jeg truffet, fordi min famile og jeg er stolt over at være en del af RNF 

fællesskabet, men mere vigtigt følte jeg, at dette er en skole med nogle værdifulde og stærke værdier, der 

udleves og mærkes overalt på skolen, og samtidig tror jeg på, at denne skole er et godt sted for børn og unge at 

have deres skolegang. Mine ambitioner var at  bidrage med min tid og mine egenskaber i skolens 

forældrebestyrelse. Dette for at være med til at værne om RNF, være med til at udvikle RNF og meget gerne 

være med til at skabe en lys fremtid for RNF.  

Jeg fik min chance og blev valgt ind – tak for det 

Da jeg et par uger senere mødte op til bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen skulle konstituere sig og den 

daværende formand Kathrine Bork, som bekendt ikke ønskede genvalg hverken som formand eller 

bestyrelsesmedlem, skulle der også vælges en ny formand, og denne post blev jeg beæret med. Kære 

bestyrelse – tusind tak for tilliden. 

Ligesom skolen arbejder efter et ”årshjul” i forhold til aktiviteter, arbejder bestyrelsen ligeledes med et 

årshjul/års dagsorden med punkter, der skal behandles og med plads til adhoc opgaver.  

Det blev en flyvende start for bestyrelsen og for mig. Vi var dog så heldige, at i starten af juni, blev der afholdt 

et kursus i skolebestyrelsesarbejde, som vi deltog i. Dette kursus var et godt afsæt for en ny konstitueret 

bestyrelse med både uerfarne som erfarne medlemmer, og det lykkedes os ret hurtigt at få en fælles opfattelse 

af, hvad en skolebestyrelses funktion og rolle er, og hvordan man arbejder i en sådan sammenhæng. Kort 

fortalt fik vi belyst, hvordan at en bestyrelse bør arbejde med overordnede sager og ikke bør dykke ned i 

skoleledelsens daglige drift eller blande os direkte i personalets daglige arbejde. Dette betyder ikke, at vi ikke 

skal interessere os for drift, tvært imod; men respektfuldt give arbejdsrum og sparring og følge de rigtige 

kommandoveje på de sager, hvor vi ønsker indflydelse. 

 Kort tid før sommerferien, var der en lærer, der sagde sin stilling op, og inden vi havde nået at planlægge et 

rekruteringsforløb var der endnu en lærer, der sagde op. Som resten af lærergruppen, var det to vellidte og 

dygtige lærerkapaciteter, der sagde farvel. Når der er to lærer der siger farvel på samme tid – så mærker vi at vi 

er en lilleskole hvor vi pludselig kan være i undertal af lærerkompetencer på emkelte fag. Men på trods af 

tidspres og en forestående sommerferie fik vi samlet et rekruteringsteam bestående af skoleledelse, lærer og 

bestyrelse, og vi fik rekruteret og ansat to nye topmotiverede og fantastiske lærere, Så vi kunne gå et nyt 



skoleår i møde med samme mindst ligeså gode ressourcer og kvalitet, som da vi sendte vores børn på 

sommerferie. 

Jeg havde også æren af at være med til sidste års dimensionsfest, som var en klasse, jeg har fulgt fra Yngste 0 

og frem til denne dag, hvor de skulle have overrakt deres prøvebevis – dette var en speciel og god oplevelse 

som bestyrelsesformand, at få lov til at tale til denne klasse, der nu skulle sendes videre. Men jeg kan klart sige, 

at jeg også var tryg og er overbevist om, at disse unge mennesker, der dementerede, har nogle super gode 

sociale kompetencer og evner, som de har tillært sig på RNF. Disse evner kan de i deres fremtid sætte i spil, når 

de skal videreuddanne sig, arbejde sammen og være sammen med andre mennesker. Alt sammen  til gavn for 

deres videre rejse i livet. 

Da vi nåede 5 september, som er den dag, hvor antallet af tilmeldte elever i skolen danner grundlag for 

statstilskuddet, var det dejligt at konstatere, at vi var fuldt hus på dagen. Dette er både rart at se, at vi er en 

skole, der fortsat tiltrækker elever og så giver det samtidig lidt ekstra luft i budgettet, da vi altid budgettere 

forsigtigt i forhold til antal elever. 

Senere I september var bestyrelsen med til pædagoisk dag i selskab med lærerne, hvor vi havde en 

inspirerende, konstruktiv, lærerrig og ikke mindst underholdende sjov dag. Jeg ville ønske jeg havde det på film, 

så jeg kunne vise jer Susie, Hanne og Johnny fremføre deres utrolig kunstneriske fortolkning af RNF 

fællesskabet – så ville I alle vide, såfremt nogen tvivler, at der stadig er mange kreative kræfter på skolen. 

I november ved budgetopdatering, kunne vi se, at der var luft i budgettet til at aktivere ikke budgetterede 

poster. 

Bestyrelsen havde allerede inden jeg blev medlem ”sat det lange lys på” og arbejdet intenst med at analysere 

økonomi, fordele og ulemper ved at have en årgang med 2 spor, og konsekvenserne ved at gå tilbage til kun at 

have et spor, og resultatet af denne undersøgelse er som bekendt, at der ikke kommer en ny 2 sporsårgang i 

2019. 

Dette har ansporet os til at fortsætte med at rette blikket langt ud i fremtiden og  nedsætte et 

langtidsinvesteringsudvalg – det vil i få indblik i senere i aften.  

 I Bestyrelsen har vi også et trivselsudvalg, samt et jubilæumsudvalg, som I også vil komme til at høre nærmere 

om i aften. 

Som noget nyt i år var vi i sidste weekend en stor delegation til landsmøde i friskoleforeningen. 

Her blev jeg pludselig bevidst om, at vi ikke bare er RNF som enestående friskole – men at vi er en del af et 

større og stærkt fællesskab. Vi er store nok til, at vi tilsammen har en vigtig politisk røst, der er baseret på 

grundværdier som vores skole også kan identificere sig med – faktisk er den ene værdi netop fællesskab, som 

jo også er den ene af vores grundværdier på vores skoles værditræ. Landsmødet, som strakte sig  fra lørdag 

morgen til søndag middag, var en energibombe med sang, dans,  inspirerende foredragsholdere, 

generalforsamling, fest  og en følelse af et virkeligt og intakt fællesskab.  

 Til sidst vil jeg sige at dette års oplevelser i bestyrelsen, som har givet mig dybere indsigt i RNF organismen, 

kun har skærpet min stolthed over vores skole og lysten til at fortsætte bestyrelsesarbejdet, og det er min 

overbevisning at RNF  både er velfungerende både set med de forretningsmæssige briller, og når vi læser 



tilsynserklæringen. Men det bedste af det hele er min oplevelse af vores skoles kultur, værdierne der virkelig 

lever, vores meget dedikerede og engagerede lærere, personale, skoleledelse og vores skønne skønne børn. 


