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Denne dag er helt speciel og dejlig ja, det er den
Det er nemlig denne dato, RNF kom til verden

Vi si´r tillykke nu og håber så, at du
må få en dag med farver, fest og flag

Vi ønsker dig det godt i både stort og småt
Og si´r tillykke med din fødselsdag

Fødselsdagssangen
Tekst og melodi af Linda Wilhelmsen
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Forord
I anledning af RNF’s 25-års jubilæum nedsatte bestyrelsen et udvalg beståen-
de af bestyrelsesmedlemmer, personale og ledelse. Udvalget skulle planlæg-
ge, hvordan denne milepæl skulle markeres.

Det blev blandt andet til et jubilæumsskrift. Men hvad skulle et sådant 
indeholde? Vi ønskede, at Ringsted Ny Friskole blev beskrevet fra så mange 
vinkler som muligt. Derfor henvendte vi os til mange forskellige interessenter 
for at få dem til at beskrive RNF ud fra netop deres position. En forælder på 
RNF, som er historiker, påtog sig det store arbejde at skrive RNF’s 25 år lange 
historie. Vi vil gerne takke for alle for de fine bidrag, der er kommet. 

Når fortællingerne om skolen læses, bliver man virkelig taknemmelig for, at 
nogle forældre var så vedholdende, og man forstår, at det virkelig er en be-
drift, at RNF stadig består. Uden et kæmpe engagement og stor entusiasme 
havde dette ikke været muligt.

Tillykke til Ringsted Ny Friskole og gid, at der bliver mulighed for også at fejre 
et 50-års jubilæum. 

Vi håber, I vil nyde læsningen og samtidig blive lidt klogere på, hvad vi kom af, 
og hvem vi er.

Katrine Bork (bestyrelsesformand), Helle Heesche (skoleleder)
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Bygget på vilje og fællesskab

Glimt af Ringsted Ny Friskoles 
historie i anledningen af 25-års 
jubilæet.

Martin Bork (historiker og far til to på Ringsted Ny Friskole)

Året er 1987, datoen den 1. august. 
Jeg åbner døren til Haslevvej 16 – en 
lille lav rødstensbygning omgivet af 
industri. Indenfor venter 17 elever 
i lokaler, som først og fremmest er 
bygget til kontorfaciliteter. Eleverne 
er opdelt i fire grupper, som arbej-
der på tværs inden for grupperne. 
Jeg hilser på de få lærere og den lille 
gruppe forældre, som med stor en-
tusiasme og vilje har startet Ringsted 
Ny Friskole. 

Sådan kunne første skoledag være 
begyndt i august for 25 år siden. I 
dag 25 år senere er jeg omgivet af 
nye og brugte SAAB-biler, og åbner 
jeg samme dør, møder jeg en produ-
cent af billak, hvis slogan på finurlig 
vis passer til vores skoles ambition 
om at give børnene de bedste egen-
skaber: Øget glans og beskyttelse 
mod ridser og stenslag…

Fra den beskedne lokalitet i Ring-
steds industriområde, kører jeg vi-
dere til en af skolens pionerer, Lisbet 
Emche i Benløse. Lisbeth og hendes 
mand var blandt de få forældre, som 
var med, da det hele begyndte – ja, 
ikke blot med, men snarere en del af 
hele begyndelsen. Jeg bliver budt på 
kaffe, og i stuens sofa fornemmer jeg 
hurtigt, hvordan entusiasmen om det 
at starte en skole fra bunden blusser 

op i Lisbeth igen. Det er uden tvivl 
noget ganske særligt at starte en fri-
skole med en idé - frem for at starte 
en friskole på grund af en folkeskoles 
lukning.

Fup og fidus
Forud for første skoledag er gået et 
halvt års forberedelse og hårdt ar-
bejde for især 7 initiativtagere, som 
insisterer på tanken om en uafhæng- 
ig friskole. Drømmene brast i første 
forsøg med Ringsted Friskole, men  
idéen lever videre. Ringsted Friskole 
var startet af en familie fra Korsør, 
som udelukkende ønskede at tjene 
penge på skolen. Vedtægterne var 
udformet, så de reelt sad med mag-
ten. Lisbeth Emche husker, hvordan 
skolepengene gik direkte i lommer-
ne på initiativtagerne. ”Der blev 
ikke brugt penge på varme, husleje, 
materialer, inventar eller noget som 
helst.” Efter et halvt år på det gamle 
mejeri i Jyllandsgade, gennemskuer 
forældrene bagtanken med skolen og 
forbereder i det skjulte en ny skole, 
hvor grundidéen kan leve videre.

I januar 1987 søger initiativtagerne 
Undervisningsministeriet om lov til 
at starte en ny skole. Planen er at 
flytte samtlige elever over i den nye 
skole, når den er godkendt. Emche 
husker det som en dramatisk og tur-
bulent tid, hvor kassereren på skolen 
må skærmes for ikke at blive presset 
af Korsør-familien. Ringsted Friskole 
blev ophævet til nytår efter knap 

et halvt år, og Ringsted Ny Friskole 
får dispensation frem til 1. august, 
hvor den nye skole formelt starter. 
Dermed er Ringsted Ny Friskole en 
realitet.

Der er stor vilje til at sætte vand-
tætte skodder ned mellem fiaskoen 
i Ringsted Friskole og det, man nu 
bygger op i Ringsted Ny Friskole. Da 
biblioteket sender en regning til den 
nye skole på ikke-afleverede bøger 
fra før juni måned 1987 svarer man 
biblioteket: ”Dette må vi på Ring-
sted Ny Friskole stille os uforstående 
overfor, idet skolens start daterer sig 
til 1/8-87. Yderligere kan det oplyses, 
at skolen på intet tidspunkt har lånt 
bøger på Ringsted børnebibliotek.” 

Efter et møde i Undervisningsmini-
steriet, hvor problemerne i Ringsted 
Friskole og idéen til en ny skole bliver 
diskuteret, begynder forældrene 
forhandling om egnede lokaler med 
kommunen. Man forestiller sig tre 
klasselokaler, ét faglokale og ét lære-
værelse – i alt 265 kvm. Ambitioner-
ne er høje. 

Budgetforudsætningerne er et 
elevtal på 30 ved skolens start og 55 
elever allerede året efter. Efter tre år 
forestiller initiativgruppen sig et elev-
tal på hele 99 børn. Helt så godt kom 
skolen ikke fra start. Allerede få dage 
efter skolens start skriver bestyrelsen 
en ansøgning til Friskolefonden om 
et tilskud: ”Da Ringsted Ny Friskole 
har store likvide problemer i opstar-
ten, vil vi meget gerne ansøge Frisko-
lefonden om et opstarttilskud”. Godt 
nok opfylder skolen ikke de formelle 
vedtægtsmæssige krav, men besty-
relsen af Friskolefonden beslutter at 
yde et driftstilskud på 10.000 kr. Med 
et årligt tilskud fra Undervisnings-
ministeriet på 60.000 kr. er skolens 
økonomiske grundlag sikret på et 
omend skrabet budget. 

       Haslevvej 16 i år 2012



Søndervang 28: udsigt over ådalen og med lidt god vilje
til Bringstrup i fjern baggrund. Her stod pavillionerne.
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Elevtallet lever ikke op til ambiti-
onerne. Skolen har kun 35 elever 
to år efter start og de lokaler, man 
lejer på Haslevvej giver ikke plads til 
vokseværk. Samtidig slås bestyrelsen 
konstant med manglende betalinger 
fra forældrene. Lisbet Emche, som 
efter bruddet med Ringsted Friskole, 
er valgt som formand for bestyrelsen 
kan i bakspejlet se, hvad problemet 
var: ”I og med vi ikke havde faglokale 
tiltrækker vi ikke de små børn, som 
skal gå på skolen et helt skoleliv. 
Dem man tiltrækker, er børn med 
udfordringer, dér hvor de er. De har 
ikke behov for faglokaler, men behov 
for et trygt sted at være. Det gav os 
lidt et ry for at være en skole for de 
’dårlige’ børn.” Selvom bestyrelsen 
arbejder hårdt for at ændre omgivel-
sernes opfattelse, lykkes det ikke.

Tyveri og flere problemer
Problemerne er mangfoldige. Inden 
for det første år efter start må man 
bortvise den første leder. Bestyrel-
sen mistænker hende for at tage af 
kassen. Et beløb på omkring 1200 kr., 
som en lærer har lagt ud, og som læ-
reren giver skolelederen, bliver aldrig 
lagt tilbage i pengekassen. Selvom 
skolelederen nægter anklagen, bliver 
hun dømt både ved by- og landsret-
ten. Herefter overtager en af lærer-
ne, Finn Hansen, posten som leder. 
Palle Pedersen, som er næstformand 
i bestyrelsen husker Finn som en 
dygtig lærer, men ikke den rigtige 
leder for skolen på længere sigt.

Skolens bestyrelse ved allerede fra 
starten, at lokalerne er midlertidige. 
Lokalerne på Haslevvej er lejede og 
ligger i et industriområde med tids-
begrænset dispensation til skoledrift. 
Man må derfor allerede fra begyn-
delsen arbejde med andre løsninger. 
Skolens egenkapital er for lille til at 
bygge eller købe lokaler for, så i ste-
det søger man efter egnede lokaler, 
som kan lejes. Det er bare ikke lige til 
at finde lokaler inden for de områ-
der, som i kommunens lokalplaner 
er udlagt til skoleområder. Der bliver 
kigget på adskillige adresser i Ring-
sted, men sammen med kommunen 
finder man dog endelig en løsning i 
1989.

Ny begyndelse i smukke omgivelser
Jeg drikker den sidste mundfuld kaffe 
hos Lisbet Emche og kører videre 
mod det sted, som bestyrelsen me-
ner bliver skolens endelige adresse 
i mere naturskønne omgivelser ved 
Ringsted å på Søndervang 28. Her 
begynder skolen med en flytbar 
pavillon på 120 m2. svarende til 3,42 
m2 pr. elev. Pavillonen indeholder to 
undervisningslokaler på henholdsvis 
43 og 31 m2, et administrationslokale 
samt tre toiletter og en lille gardero-
be. Meget hurtigt bliver det klart, at 
der er behov for endnu en pavillon, 
så da skolen bliver officielt indviet 
den 18. november 1989, står her to 
flotte, røde pavilloner med et samlet 
areal på knap 220 m2. 

”Det er med stor glæde og tilfreds-
hed jeg i dag, som bestyrelsesfor-
mand for Ringsted Ny Friskole, står 
her til den officielle indvielse af vores 
nye lokaler”. Sådan indleder Lisbeth 
Emche sin tale ved åbningen af sko-
len på Søndervang. 

På Søndervang skal skolen bygges op 
fra bunden med de to pavilloner som 
udgangspunkt. Forældre og lærere 
klarer det hele selv. Alle ressourcer 
bliver brugt på opbygningen. ”I dag 
fatter jeg ikke, at det lykkedes”, 
siger daværende næstformand, Palle 
Pedersen med en let hovedrysten, og 
husker perioden som ekstremt pres-
set. Vi skal senere høre mere til Palle, 
som sammen med Lisbeth udgjorde 
skolens fundament i mange år.

Foran mig ligger et stort ubenyttet 
areal med højt græs, tidsler og andet 
ukrudt. Rundt omkring ligger øde-
lagte betonrør og andet affald. Jeg 
forestiller mig, at det kan være rester 

fra skolen. Grunden bærer præg af at 
have været tom i mange år, selvom 
arealet virker attraktivt med god ud-
sigt over ådalen. Over bakken på den 
anden side af åen ligger Torpet og 
bagved igen, Bringstrup. Her lå Bring-
strup-Sigersted skole, som ingen på 
dette tidspunkt, hvor bestyrelsesfor-
manden talte, endnu havde i tanker-
ne. Tvært i mod er man glad for den 
opnåede løsning. Arealet er lejet af 
Ringsted kommune med forkøbsret 
og mulighed for køb af et større 
naboareal og dermed etablering af 
permanente skolebygninger. Besty-
relsesformand, Lisbet Emche, lægger 
i sin tale ikke skjul på fremtidsvisi-
onen: ”Vi er glade for skolen, som 
den er i dag, men jeg må indrømme, 
at dette ikke er vores endemål… vi 
glæder os til den dag, hvor vi kan 
invitere til reception i egne murede 
lokaler, med hvad dertil hører af fag-
lokaler. Det er fremtidsvisioner, jeg vil 
regne med, der går en 10-15 år, før 
vi har det helt, som vi gerne vil.” Især 
faglokalerne er en mangel, som får 
betydning for skolens muligheder for 
at vokse.

Forud for indvielsen har både skolens 
fire lærere og ikke mindst forældre 
og elever flyttet hele indholdet fra 
den gamle skole til de nye pavilloner. 
Vejret har været skidt og tiden knap, 
så legeplads og fodboldbane er ikke 
blevet etableret til børnene før ind-
vielsen. Det sker først langt senere 
på den tilstødende grund, som bliver 
lejet i foråret 1990. 

Nissen flytter med
Selvom de nye omgivelser og pavil-
loner er en forbedring i forhold til 
Haslevvej, er forholdene ikke opti-



 
          Fra Bringstrup-Sigersted skole til Ringsted Ny Friskole (1992)
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male. Et år efter indvielsen udtaler 
arbejdstilsynet kritik af garderobe og 
toiletforhold for de ansatte. Tilsynet 
skriver: ”Tøjet må ikke opbevares i 
lærerværelset, medmindre det sker i 
et skab med ventilation direkte til det 
fri. Der skal være særskilt toilet til de 
ansatte. Rummet må om nødvendigt 
kunne aflåses for uvedkommende og 
skal være adskilt fra børnenes toi-
letrum med fuld væg-/dørkonstruk-
tion.” Disse kritisable forhold skal 
forbedres ved første lejlighed. 

Forholdene for børnene er hel-
ler ikke optimale. En måned efter 
arbejdstilsynets kritik har et foræl-
drepar fået nok af de dårlige fysi-
ske forhold og tager deres barn ud 
af skolen. ”Skolens forhold er ikke 
blevet bedre i det år, hvor hun har 
gået her – og desværre ser det ud til, 
at det vil kræve en stor sum penge 
og meget arbejde, før forholdene vil 
være i den stand, som vi ønsker for 
vores datter”. Bestyrelsen er meget 
bevidst om, at nye elever er den 
eneste vej til en bedre økonomi. Der 
nedsættes et PR-udvalg, hvis opgave 
er at skabe god omtale af skolen. 
I 1991 bliver der udsendt brev via 
folkeregisteret til årgangene 1985-
86 og 1987. Mange er interesseret 
i skolen, men de manglende faglo-
kaler til f.eks. fysik, et køkken og en 
gymnastiksal er sammen med rygtet 
årsagen til, at mange vælger skolen 
fra. Skolen er endt i en ond spiral, 
hvor det er svært at fylde op efter de 
børn, som forlader skolens ældste 
klasser. Alligevel er der ingen, der vil 
opgive projektet, husker Lisbeth: ”Vi 
blev fanget i, at det var svært at sige, 
nu er nok nok. At skulle sige stop var 
utrolig svært. Ligesom selvstændige 
troede vi på, at i morgen kom den 
store ordre – det store rykind. Vi 
troede på vores grundidé om rumlig-
hed og plads til alle. At man kunne 
være god til matematik, men dårlig 
til dansk, uden at det var et problem. 
Eleverne blev undervist sammen med 
dem, de var på niveau med – det var 
hele grundtanken. Og så det, at de 
ikke skulle have lektier for, men at 
det skulle være muligt at nå det hele 
i undervisningen.” Palle Pedersen har 
samme forklaring på skolens overle-
velse i den svære første tid: ”Det var 

af 650.000 kr., men så var det også 
en topmoderne skole, kunne den 
begejstrede journalist fra den lokale 
avis berette: 

ren vilje til at overleve. Vi ville vise, 
at vi godt kunne overleve efter den 
turbulente start. De skulle ikke få os 
ned med nakken”. Kampen for at 
holde skolen i live giver et fællesskab 
mellem forældre, leder og lærere, 
som er helt afgørende for at projek-
tet lykkes. Dette fællesskab bliver 
i realiteten en basal del af skolens 
værdigrundlag – også på lang sigt. 
”Igennem de svære år kommer vi rig-
tig tæt på hinanden og kan supplere 
hinanden godt”, fortæller Lisbeth 
Emche. 

Løsningen på mange problemer kom 
pludselig af sig selv!

Endnu en ny start
Jeg kører videre fra Søndervang, til-
bage gennem byen, over åen, op ad 
bakken til Torpet og videre til Bring-
strup. Her finder jeg Bringstrup-Si-
gersted skole, som i 1991 bliver 
flettet ind som en del af Ringsted Ny 
Friskoles historie. Foran mig ligger en 
klassisk skolebygning med indre gård 
omgivet af gymnastiksal og klasselo-
kaler i to fløje. Fløjen med den gamle 
samlingssal blev endda først tilbygget 
i 1964. Jeg ser selvfølgelig helt bort 
fra den nyeste tilbygning, som i 1991 
slet ikke var i tankerne.  

Skolen blev allerede besluttet bygget 
i 1945 ved et sognerådsmøde den 
14. december. Af sognerådets 9 
medlemmer stemte fem for og to 
imod, mens to andre undlod at stem-
me. Først næsten 10 år senere stod 
skolen færdig. Skolen blev tegnet af 
arkitekt Knudsen-Pedersen fra Slagel-
se og blev indviet 21. august 1954. 
Den kostede sognet den nette sum 

”Klasseværelserne ligger i stuen 
i skolebygningen og har ad store 
vinduer en vid udsigt over marker 
og gaarde – et syn, der nok kan 
faa et lille menneskes tanker til 
at gaa paa langfart. Man ser et 
smukt interiør, holdt i behagelige, 
afstemte nuancer, og med skole-
møbler, der ligner de skafotagtige 
pulte mindst muligt. I kælderen 
er der to af de bedste indrette-
de lokaler i skolen – sløjdsalen 
og skolekøkkenet, som begge 
er blevet udstyret med de mest 
moderne finesser. I sløjdsalen 
staar høvlebænkene klar til at 
modtage drengene. Inde ved 
siden af – i skolekøkkenet - skal 
pigerne opøves i madlavning. De 
unge husmødre har et apparatur 
til deres raadighed her, som vist 
ikke mange af Danmarks skoler 
kan yde deres elever – al kogning 
og stegning foregaar over elektri-
ske plader eller ovne, udstyret er 
praktisk og moderne. Gymnastik-
salen skal ikke – som i saa mange 
andre sogne – benyttes til festlige 
sammenkomster, man vil nødigt 
se dens fine gulv ødelagt. I nær 
tilslutning hertil ligger omklæd-
ningsrum, som er forsynet med 
hygiejniske bade- og garderobe-
forhold.” 

Det var i sandhed en pragtfuld skole. 
200 af sognets beboere var mødt op 
den lørdag, skolen blev indviet. Her 
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skulle sognets børn have en ”grundig 
opdragelse”, som det hed. Amts-
skolekonsulent Otto Jensen hejsede 
Dannebrog med ordene ”Jeg ønsker 
Bringstrup-Sigersted kommune tillyk-
ke med dette sted og haaber, at det 
maa blive til udbytte og glæde for 
alle i sognet.” Skolens 50-års jubilæ-
um blev fejret på behørig vis i 2004 
– nu i Ringsted Ny Friskoles regi.

Den enes død, den andens brød
Datidens skole var ikke blot en byg-
ning til skolebrug. Det var sognets 
kulturcenter, hvor skole, foreningsliv 
og sammenkomster havde sit ud-
spring. Bringstrup-Sigersted skole var 
og er i høj grad rammen om lokal-
samfundet. 

Derfor kommer det også som et 
chok, da Byrådet i Ringsted vælger 
at lukke skolen i januar 1991. Valget 
står mellem Gyrstinge Skole og Bring-
strup Skole. Det har længe tegnet til 
at blive Gyrstinge Skole, der skulle 
lukke, men i sidste øjeblik falder val-
get på Bringstrup Skole. Det officielle 
argument er, at Gyrstinge er lokal-
center i modsætning til Bringstrup. 
Eleverne modtager udmeldingen 
ved morgensamlingen med buh-råb. 
Lærerne er frustrerede og forældre-
ne chokerede. Bringstrup-Sigersted 
lokalråd overtager brugsretten til 
lokalerne, så skolebygningen fortsat 
danner rammen om lokalsamfundet. 
De er klar over, at uden skole er det 
et spørgsmål om tid, før foreningsli-
vet og byen dør ud.

I foråret 1991 bliver bestyrelsen 
af Ringsted Ny Friskole inviteret til 
Bringstrup for at fortælle om fri-
skolen. Reelt er det Palle Pedersen, 
som på det tidspunkt er flyttet til 
Bringstrup, der arrangerer et møde 
mellem skolerne. På et efterfølgen-
de bestyrelsesmøde i Ringsted Ny 
Friskole bliver emnet diskuteret: ”Vi 
snakkede om, om vi skulle arbejde 
videre med det, om vi skulle flytte 
der ud, eller om vi skal blive her.” Der 
bliver lavet et oplæg til forældrene 
om spørgsmålet, og et nyt møde på 
Bringstrup Skole bliver aftalt. 

På et skolebestyrelsesmøde på Bring-
strup skole den 10. juni 1991 bliver 
det noteret at: ”Ringsted Ny Friskole 

vil gerne flytter hertil. Vi afventer 
partiernes holdning. R.N.F. har givet 
et tilbud på leje.” Politikernes hold-
ning viser sig at være positiv efter et 
økonomudvalgsmøde senere i juni 
1991.

Bestyrelsen håber, at problemet 
med at få nye elever til friskolen kan 
løses ved at flytte til Bringstrup. Man 
regner med at en flytning vil give 
10-15 nye elever. Med et daværende 
elevtal på 34 håber man at komme 
op på omkring 50. Det viser sig dog 
ikke at ske.

Det grønnes og gror
Flytningen til Bringstrup sker fysisk 
den 17. februar 1992. Dette tids-
punkt bliver afgørende for skolens 
udvikling. Tiden før kan karakterise-
res som problemfyldt. Økonomien 
var begrænset, og der var konstant 
problemer med at få skolepengene 
inddrevet. Lokalerne var for små og 
tilgangen af elever for ringe. Skolen 
levede et alt for isoleret liv, og man 
var konstant på udkig efter bedre 
forhold. 

Tiden efter flytningen er anderle-
des positiv. Men ikke lige med det 
samme. Økonomien bliver bedre 
og bedre, selvom udgifter til pa-
villonerne på Søndervang stadig 
belaster økonomien et stykke tid 
efter fraflytningen. Allerede på et 
bestyrelsesmøde den 26. oktober 
1992 kan referenten dog skrive: 
”Budgettet gennemgået, bliver rettet 
til, til næste møde, men tingene 
ser rimelige ud”. For første gang er 
lokalesituationen god, elevtilgangen 
konstant og skolen er dumpet lige 
ned i et i forvejen velfungerende lo-
kalsamfund, som har udgangspunkt i 
skolens bygning. Ringsted Ny Friskole 
er blot én aktør blandt mange, som 
på dette tidspunkt bruger Bringstrup 
Skoles bygninger. Den nye positive 
situation kommer klart til udtryk 
i skolelederens tale på den første 
generalforsamling efter flytningen: 
”Vi har også haft emneuge, mens vi 
har boet her. Emnet var udsmyk, sæt 
dit præg på din skole, resultaterne 
ses nu på gange og i klasserne. Vi har 
haft et åben-hus arrangement, hvor 
mange besøgte os, det var vi glade 

for. I det hele taget har vi fra første 
dag følt os meget velkomne, det har 
været et dejligt rygstød at mærke 
opbakning fra de andre brugere af 
skolen. Vi har bl.a. deltaget i Fælles-
rådets Fastelavnsarrangement og 
medvirket i en videooptagelse, som 
handler om idrætsforeningens rolle i 
et lokalsamfund.”

På samme generalforsamling tør 
ledelsen lufte klare fremtidsvisioner 
for skolen:

• At gøre Ringsted Ny Friskole til et 
naturligt samlingssted for såvel 
skoleelever og deres forældre 
som for de interessegrupper der 
bruger skolen og opnå et godt 
samarbejde til styrkelse af lokal-
samfundet. 

• At få Musikskolen styrket med 
deltagelse af vores elever, hvilket 
det ser ud til kan lade sig gøre. 

• At få en børnehave med tilknyt-
ning til skolen.

• At blive flere børn, vi skal ikke 
stræbe efter at blive en fabrik, 
men dobbelt så mange elever 
som nu ville være gavnligt både 
økonomisk og pædagogisk.

• Sidst men ikke mindst at have 
håndplukkede lærere, så vi kan 
gennemføre det vi alle ved er 
god skole. 

Idéen om en børnehave i tilknyt-
ning til skolen blev allerede født før 
flytningen og er en del af tanken om 
at skaffe nye elever. Planen lever et 
par år, men strander på manglende 
politisk opbakning. 

De første 4-5 år efter flytningen er 
positive, og årene går med at kon-
solidere skolen og finde sig til rette. 
Elevtallet stiger stille og roligt år for 
år, og fremtiden tegner lys. I 1994 
udvides lærergruppen fra 5 til 6 
lærere. Det er Helle Kirkelund, som 
ansættes på dette tidspunkt. Helle, 
som stadig er lærer på skolen, er 
ligesom flere andre lærere bærere 
af den tradition og historik, som på 
mange måder er vigtig for en frisko-
le, der ikke er holdt oppe af et byråd, 
men alene af en forældre- og lærer-
gruppe, som danner skolens faglige 
og værdimæssige fundament. 
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På generalforsamlingen den 20. april 
1995 kan både skoleleder og besty-
relsesformand berette om godt sam-
arbejde og mange aktiviteter som 
emneuge om at være anderledes, 
orienteringsløb i St. Bøgeskov, intro-
dage for nye elever, lejrskole, og ikke 
mindst om en solid økonomi, som 
giver plads til ”at investere ca. 90.000 
kr. i udstyr, henlægge 125.000 kr. og 
forøge egenkapitalen med ca. 80.000 
kr.” Skolen ligger på dette tidspunkt 
pænt i midten i en landsundersøgel-
se af friskolers økonomi. 

I 1996 søger Friskolefonden bidrag 
hos landets friskoler. På et bestyrel-
sesmøde i november besluttes det, 
at de 10.000 kr. , som vi husker fon-
den bevilligede skolen tilbage i 1987 
ved den spæde start, nu frivilligt 
betales tilbage. Man har vel format!

Jeg begiver mig videre på min tur 
gennem Ringsted Ny Friskoles histo-
rie. Jeg har en aftale med den perso-
nificerede udgave af friskolen nemlig 
Palle Pedersen, som stadig bor på en 
gård lige bag skolen. Han var allere-
de med som forælder, da Ringsted 
Friskole startede og var manden, 
som gennemskuede fupnummeret 
og nægtede at stille kaution fra start. 
Palle var ifølge Lisbeth Emche mindst 
lige så meget formand gennem hele 
hendes formandsperiode. Han er 
vokset ud af den fynske friskole-
bevægelse, blev født tæt på Kolds 
fødehjem, gik selv i friskole og levede 
og åndede for Ringsted Ny Friskole 
gennem 20 år, hvor han havde fire 
børn gennem skolen på skift. 

Med sin baggrund var det helt natur-
ligt for ham at være med til at starte 
en friskole, da hans første datter 
skulle starte i skole, og han er tyde-
ligt stolt og glad over at have været 
en del af projektet. 

Palle ser det som afgørende for sko-
lens overlevelse igennem de første 
mange år, at der var en kontinuitet 
på bestyrelsesposterne og specielt 
formandsposten. Han og Lisbeth 
Emche havde samme syn på skolens 
værdier, og pionerernes historik og 
idé kom til at gennemsyre skolens 
første mange mange år. Palle husker, 
hvordan der ofte var kampe mellem 

de forældre, som helst ville bruge 
alle pengene her og nu, mens deres 
egne børn gik på skolen og så de 
forældre i bestyrelsen, som havde 
været med hele vejen, og som så på 
skolen som et projekt udover deres 
egen tid. Kampenes udfald mellem 
disse to opfattelser var vigtig for 
skolens overlevelse.

Pionerernes grundidé med skolen var 
at skabe plads til reel undervisnings-
differentiering. Det skete i praksis 
ved, at eleverne blev opdelt i grup-
per, som arbejdede på tværs af alder 
inden for gruppen. Og så var der 
plads til at lærerne kunne præge un-
dervisningen i retninger, som ikke var 
muligt i folkeskolen. Der var aldrig 
problemer med at rekruttere lærere, 
husker Palle.

Grundlæggende forandringer
Flytningen til Bringstrup kommer 
ikke bare til at betyde nye fysiske 
rammer og en bedre økonomi. Flyt-
ningen får også betydning for skolens 
værdigrundlag og rekrutteringsmu-
ligheder. Overgangen mellem den 
oprindelige, rummelige skole, som 
især tiltrak børn med problemer, 
og til en ny tid med mere kritisk 
optagelsespolitik går ikke stille af. 
Skoleleder Finn Hansen, bliver efter 
knap et år i Bringstrup bedt om at 
fortsætte som lærer. Som leder stod 
han for rummelighed og mente, 
at alle børn skulle have en chance. 
Lis Daugaard, som også er lærer på 
skolen, overtager lederstillingen og 
har en mere ekskluderende tilgang. 
Overgangen fra det gamle til det nye 
princip bliver ikke mindst mulig, fordi 
økonomien tillader at kunne vælge 
elever til og fra. 

I løbet af 1997 udarbejdes en 
decideret bortvisningspolitik. På 
bestyrelsesmøderne bliver emnet 
diskuteret oftere og oftere. I 1998 
bliver følgende princip formuleret: 
”Som skole forbeholder vi os ret/
pligt til at kunne sige fra overfor 
elever som kræver socialpædagogisk 
bistand ud over, hvad man som lærer 
er kompetent til at varetage.” Mens 
de såkaldte skæve børn havde været 
skolens eksistensgrundlag i mange 
år, forsøger man nu at sætte grænser 

for rummeligheden: ”Vi besluttede 
deslige at tage op igen senere, hvor 
er vores grænse for at tage vare på 
de opgaver der ligger i forbindelse 
med de ’skæve’ børn”, hedder det i et 
af bestyrelsesreferaterne fra denne 
periode. Principperne er ikke tom 
snak. I løbet af 90’erne bliver flere 
elever ekskluderet og endnu flere 
nægtet optagelse.

Selvom der er rimelig enighed om de 
nye principper, er der uenighed om 
stilen. Palles tid som bestyrelsesfor-
mand er præget af samarbejdspro-
blemer mellem bestyrelse og skolens 
daværende leder, Lis Daugaard, som 
står for en meget konsekvent og til 
tider barsk stil. Uoverensstemmelsen 
mellem især bestyrelsesformanden 
og lederen kulminerer i 1998 og 
koster skolelederen jobbet.  Efter 
to elevers tre dages introforløb før 
sommerferien, får børnenes foræl-
dre et brev fra skolelederen med en 
meget skarp, negativ vurdering af 
børnene. Det ene forældrepar bliver 
så oprørte, at de truer med at gå i 
pressen, til politikerne og med at 
hænge negative opslag om skolen op 
i diverse institutioner. Bestyrelsen, 
som ikke har godkendt brevene til 
de berørte forældre, tager situati-
onen meget alvorlig og påtager sig 
ansvaret for ikke at have en ordentlig 
forretningsorden og retningslinjer 
for ansvarsfordeling og procedurer – 
det har hidtil ikke været nødvendigt. 
Bestyrelsen opfordrer lederen til at 
skrive en undskyldning til de berørte 
forældre, men lederen nægter, at 
der er noget at undskylde. De nye 
retningslinjer fra bestyrelsen, som 
bakkes op af de fleste lærere, får sko-
lelederens datter, som er en meget 
værdsat lærer på skolen til at sige 
op, og det forøgede pres på lederen 
ender med en opsigelse lige efter 
sommerferien.

Skolen undergår en forandring 
gennem 90’erne, som uden tvivl er 
hård og til tider barsk, men på den 
anden side skaber grobund for den 
elevtilgang, som præger perioden 
og er måske i sidste ende afgørende 
for skolens eksistens i dag. Fra 1998 
er elevtilgangen så stor, at der bliver 
etableret venteliste til børnehave-
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klassen, og siden har skolen haft 
ventelister til flere og flere klasser.

Årene fra 1998 til 2000 bliver på 
mange måder turbulente. Der sker 
endnu et lederskift, og enkelte elever 
forlader skolen. Der breder sig en 
dårlig stemning blandt lærere og 
forældre, og et bestyrelsesmedlem 
oplever, at den generelle tone på 
skolen er ”hård og grim”. Manglende 
ansøgere til en ledig lærerstilling gør 
spørgsmålet om skolens profil aktuel. 
Et bestyrelsesmedlem efterlyser en 
generel debat om den retning, sko-
len skal bevæge sig.

Ansættelsen af Jens Frederiksen som 
leder i 2000 giver skolen nyt håb og 
liv. Palle Pedersen betegner Jens som 
guld værd for skolen. Jens bliver me-
get populær hos både børn og foræl-
dre og er på den måde indirekte med 
til at gøre skolens renomme endnu 
bedre. Skolen kommer ind i en stabil 
positiv periode præget af vækst.

Herre i eget hus
Elevtallet stiger og ventelisterne 
vokser. Skolens maksimale kapacitet 
på 126 elever ligger inden for række-
vidde. Der er især et stort behov for 
et musiklokale, som er tilstrækkelig 
lydisoleret til, at resten af skolen 
ikke bliver generet. En arkitekt får 
til opgave at tegne en tilbygning bag 
gymnastiksalen. Prisen er 4 mio. 
kr. og helt uoverkommelig trods 
en bedre økonomi. Det er samtidig 
vurderingen, at kommunen, som ejer 
skolen, ingen interesse har i en sådan 
tilbygning. Planen bliver droppet til 
fordel for en pavillon - igen! Tanken 
om at købe skolen og dermed have 
fri ret til at bygge og indrette bliver 
første gang luftet over for kommu-
nen i 2001. Det viser sig at blive 
en sag, som kommer til at fylde de 
næste 4 år.

Byrådet vedtager den 14. april 
2003 at gå i konkrete forhandlinger 
med bestyrelsen om skolens køb af 
bygningerne. Et indledende møde 
med kommunen bliver aftalt til den 
13. maj. I et brev til kommunen 
efter mødet skriver bestyrelsen at: 
”Hovedformålet for os med at købe 
skolen er jo, at vi så har mulighed for 
at låne penge til en musikpavillon 

og andre forbedringer på skolen, 
som vi gerne vil i gang med.” Det var 
beskedent formuleret. I realiteten 
er der mange grunde til, at et køb 
af bygningerne er en fordel. Venteli-
stepresset og manglen på ordentlige 
faglokaler forøger behovet for nye og 
bedre lokaler. Hidtil har skolen lejet 
sig ind på andre skolers faglokaler for 
at gennemføre en rimelig undervis-
ning. Planer om udbygning af skolen 
kan kun realiseres efter et køb.

Jeg tager afsked med Palle og kører 
videre til Klaus Hansen, som i sin 
egenskab af bestyrelsesformand fra 
2004 bliver frontfigur gennem sko-
lens mest omfattende forandring.

Efter en kort snak om kvægbedriften 
på gården i Sigersted, serverer Klaus 
en øl på terrassen, og vi kan begyn-
de at oprulle historien fra starten af 
årtusindet med fokus på den travle 
og spændende tid fra omkring 2002 
og frem. 

Forhandlingen med kommunen om 

køb af skolen går mildest talt trægt. 
Hensynet til de øvrige brugere af 
skolen fylder meget hos dele af 
byrådet, og kun gennem en dygtig 
advokatbistand lykkes det at lave en 
konstruktion, som er spiselig for alle 
parter. De lokale foreningers brugsret 
bliver tinglyst på ejendommen. Først 
den 1. juli 2004 er købet endelig 
gennemført. Nu kan byggeplanerne 
hives op af skuffen og påbegyndes. 
Senere blev skolen tilbudt den gamle 
inspektørbolig i nummer 33. Selvom 
bestyrelsen er ”mæt” af ejendoms-
køb, kan boligen fint indgå i byg-
geplanerne, og man vælger derfor 
at købe ejendommen og lade den 
integrere i det planlagte byggeri.

Det nye byggeri muliggør en flytning 
af SFO’en fra 1. salen på den oprin-
delige bygning til stueetagen i det 
nye byggeri. På den måde frigøres 
klasselokaler i den ældste del af 
skolen. Det nye byggeri muliggør 
samtidig optagelse af et enkelt 
dobbeltspor, som reelt er med til at 

Elevtal
 

1987        17
1988          ?
1989        33
1990        40
1991        34
1992        41
1993        48
1994        54
1995        62
1996        63
1997        70
1998        75
1999        77
2000      105
2001      114
2002      115
2003      118
2004      125
2005      140
2006      140
2007      154
2008      178
2009      208
2010      226
2011      234
2012      240

Skoleleder Fra Til

Jane Gustavsen 1987 1988
Finn Hansen 1988 1992
Lis Daugaard 1992 1998
Poul Laustsen 1998 1999
Jens Frederiksen 1999 2009
Helle Heesche 2009

Bestyrelsesformand Fra Til

Lisbeth Emche 1987 1993
Palle Pedersen 1993 1997
Britta Nielsen 1997 2004
Klaus Hansen 2004 2010
Birgitte Jonsen 2010 2010
Keld Egelund 2010 2011
Katrine Bork 2011
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finansiere byggeriet. Et nyt faglo-
kale til fysik bliver også en del af 
nybyggeriet. Endelig rummer det et 
musiklokale, som med en foldedør 
kan samles med den oprindelige 
gymnastiksal. Ønsket om et egnet 
musiklokale bliver dermed endelig 
indfriet. Hele herligheden kan tages i 
brug ved skolestart 2008.

Parallelt med sagen om skolekøb og 
nybyggeri foregår der en grundig 
værdidebat, som længe har været 
efterspurgt. Formålet er at skabe et 
fundament for skolens videre udvik-
ling. Behovet opstår af flere grunde, 
men der er ingen tvivl om, at skolens 
størrelse på dette tidspunkt kræver 
en professionalisering af skolens 
styring og grundlag. Samtidig gør 
udvidelsen af skolen det naturligt at 
tænke nyt. Der bredte sig en trang 
til en slags ny start. Tankerne samles 
meget godt i Klaus Hansens tale ved 
en ekstraordinær generalforsamling 
i januar 2006: ”Med afsæt i skolens 
værdigrundlag vil vi sikre nogle 
tidssvarende og fleksible rammer, 
som samtidig skaber sammenhæng 
i skolen – i et trygt og godt miljø. 
Der skal sikres muligheder for et højt 
fagligt niveau og skolen skal virke til-
trækkende på såvel nuværende som 
fremtidigt personale.”

Et kendetegn forlades
Gennem disse fornyelsesår sker der 
også en fundamental ændring af 
skolens struktur. Den oprindelige 
gruppeopdeling, som har været 
skolens kendetegn gennem 20 år, 
bliver gradvist forladt til fordel for en 
traditionel klasseopdeling. Foran-
dringen begyndes omkring 2005 fra 
børnehaveklassen og er først endelig 
gennemført ca. 7 år efter. Ændringen 
gør det muligt at optage 18 elever i 
stedet for 9 elever om året, og det 
er afgørende for skolens økonomi-
ske formåen. Forandringen afføder 
naturligvis bekymring for tabet af 
den ”lille” intime skoles værdier. På 
generalforsamlingen i 2005 berolig-
er skolelederen forældrene: ”Efter i 
mere end 30 år at have beskæftiget 
mig med skoleliv er jeg helt og alde-
les overbevist om, at klassestørrelser 
i sig selv ikke har den afgørende be-
tydning for kvaliteten i skolegangen.” 

Han fortsætter i den positive tone: 
”Helt ærligt mener jeg faktisk, at det 
alt i alt går ufatteligt godt”. 

Selvom ulemperne ved en alt for 
stor skole bekymrer, vejer fordelene 
ved en bedre økonomi tungest, når 
generalforsamlingen skal prioritere. 
Elevtallet får lov at vokse år for år. 
Bekymringerne går især på tab af re-
lationer på tværs af skolens årgange. 
Værdien af et tværgående fælles-
skab vægtes højt. Mulighederne for 
fælles aktiviteter tænkes derfor med 
i nybyggeriet fra starten. ”Ligegyldig 
hvordan rammerne er, skal der kunne 
laves kreative ting, hvor hele skolen 
er sammen om det. Ingen skal kunne 
isolere sig”, siger Klaus Hansen. 

Emneugerne står centralt gennem 
hele skolens eksistens i Bringstrup 
med det formål at skabe fællesskab 
på tværs af skolen. Værdien bliver 
fremhævet i forbindelse med skolens 
seneste emneuge om skulpturer i 
naturen, som afsluttede skoleåret 
2011/12. Her udnyttes den nærlig-
gende lille skov, som i det daglige er 
en integreret del af skolens natur-
ressourcer. I Dagbladets dækning 
hedder det: ”Som emneuge vil vi 
gerne have noget, som styrker fælles-
skabet, fortæller Marie Hansen, der 
blev bakket op af sine kollegaer. - Det 
er en hyldest til vor skov og til alle på 
skolen, at vi kan arbejde sammen.”  

Konsolidering
Skolekøb, byggeri og håndteringen 

af den kraftige vækst har tæret på 
bestyrelse og skoleleder. Der er 
behov for fornyelse og en frisk start 
på flere poster. Der bliver indgået en 
fornuftig aftrædelsesordning med 
Jens Frederiksen, og det giver plads 
til Helle Heesche som ny leder i 2009 
på en skole med nye fysiske rammer 
og en livskraftig ballast. I disse år 
arbejdes der især med at konsolidere 
skolen på et stabilt grundlag både 
økonomisk og værdimæssigt.

Øllen er drukket, og det er tid til at 
afslutte rejsen gennem Ringsted Ny 
Friskoles historie. Inden jeg rejser 
mig og forlader gårdens kælne killin-
ger og den sidste aftensol, spørger 
jeg Klaus, hvordan vi som forældre 
egentlig kan mærke forskellen mel-
lem en folkeskole, en privatskole og 
en friskole. Svaret falder prompte, 
for netop denne forskel har Klaus 
lagt stor vægt på at pointere gennem 
hele sit formandskab: ”I folkeskolen 
og på en privatskole, må du som 
forælder underlægge dig stedets 
centralt besluttede rammer, hvad 
enten de er givet af byrådet eller 
skolens private ejerkreds. I en friskole 
er det forældrene til skolens elever, 
som driver skolen og bestemmer 
rammerne i fællesskab.” Med denne 
definition i tankerne kører jeg hjem 
med bevidstheden om, at ansvaret 
for resten af Ringsted Ny Friskoles 
historie bærer vi som forældre selv! ▪
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I det følgende vil vi forsøge at 
beskrive den udvikling, som 
Ringsted Ny Friskole har gen-
nemlevet i de seneste cirka ti 
år. En udvikling, som i høj grad 
har sat skolen på landkortet 
– men som samtidig også var 
bydende nødvendig.

Ringsted Ny Friskole havde gennem 
årene opbygget en solid og stabil 
position. Ringsted Ny Friskole havde 
fået en god og sikker base efter at 
have lejet sig ind på den tidligere 
Bringstrup Skole, og man havde med 
tiden fået mulighed for at leje stort 
set hele skolen af ejeren - Ringsted 
kommune. Der var endvidere valgt 
et lokalt brugerråd, som – i samråd 
med de mange forskellige brugere af 
skolen (herunder friskolen) – skulle 
sikre en nødtørftig vedligeholdelse 
af hele ejendommen for den meget 
beskedne økonomi, som kommunen 
havde stillet til rådighed.

Friskolen havde på daværende 
tidspunkt knap 90 elever fordelt på 5 
grupper. Hver gruppe bestod af 2 år-
gange med max. 9 elever pr. årgang, 
og det var i disse år et stort og vigtigt 
diskussionsemne på generalforsam-
lingerne, hvorvidt der lejlighedsvis 
kunne tillades mere end 18 elever i 
hver klasse/gruppe. Generelt var der 
meget bred enighed om, at denne 
skolestørrelse og -struktur havde 
nogle enorme fordele, og at skolens 
værdigrundlag i høj grad tog sit afsæt 
heri. Men samtidig gav det også nog-

le store udfordringer og begrænsnin-
ger – ikke mindst økonomisk.

Omkring år 2002 stod det derfor 
lysende klart for bestyrelsen, at vi 
stod ved en skillevej. På den ene 
side oplevede vi et stadig større 
ventelistepres. Samtidig måtte vi 
erkende, at skolen gradvist forfaldt 
mere og mere med det begrænsede 
vedligeholdelsesniveau. Og gentagne 
gange måtte vi søge dispensation fra 
Arbejdstilsynets påbud vedr. mangel-
fulde faglokaler, ligesom vi var nød-
saget til at leje os ind i fysiklokaler 
på skoler i Ringsted. Situationen var 
uholdbar, og noget måtte gøres. Men 
skulle vi investere massivt i skolen – 
ja, så måtte vi nødvendigvis eje den.

Ringsted kommune var som udgangs-
punkt ikke helt afvisende overfor 
et salg af Bringstrup Skole. Det stod 
dog hurtigt klart, at det nemt kunne 

blive en politisk følsom – og lang-
trukken – sag, og at der derfor kunne 
blive behov for anderledes og kreativ 
tænkning. Dette viste sig i høj grad at 
holde stik.

Efter adskillige indledende tiltag så 
hele situationen rimelig grumset ud. 
Kommunen tog sit afsæt i en helt 
traditionel ejendomshandel. Samti-
dig skulle der tages højde for diverse 
politiske motiver – herunder ønsket 
om at sikre lokalsamfundets fortsatte 
brug af skolen på uændrede vilkår. 
Og endelig skulle dette harmonere 
med en mindre detalje – at vi reelt 
ikke havde mange penge at købe for!

Heldigvis havde skolens tidligere 
formand – Britta Nielsen – en god 
kontakt til en dygtig og visionær 
bekendt, nemlig advokat Knud Folds-
chack, som vel på det nærmeste 
må betegnes som ekspert i kreativ 

Birgitte Højgaard Jensen (tidl. næstformand for skolens bestyrelse), Klaus Hansen (tidl. formand for skolens bestyrelse)

I lyset af den nyere historie



Der bygges klasselokaler og SFO

Nyt musikokale bliver til
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problemknusning  (”Christiania” og ” 
Jagtvej 69” – for blot at nævne nogle 
af hans mest kendte sager).

Bestyrelsen drog derfor i samlet 
trop til København, hvor vi forelagde 
vores situation. Til vores store glæde, 
accepterede Knud Foldschack at bi-
stå os, og efter en del mødeaktivitet 
lykkedes det at udfærdige en købsaf-
tale, som var spiselig for alle parter.

I forbindelse med handelen skulle 
der samtidig tinglyses en deklaration, 
som sikrede de mange foreningers 
fortsatte brug af skolen. Umiddelbart 
frygtede vi, at dette på sigt kunne 
blive en belastning. Heldigvis viste 
denne frygt sig helt ubegrundet, da 
vi har en lang og god tradition for 
at hjælpe hinanden i mange sam-
menhænge. De mange brugere har 
derfor gennem årene været vigtige 
ambassadører for skolen, og de har 
i høj grad medvirket til at sikre, at 
Ringsted Ny Friskole fortsat fremstår 
som et åbent og udadvendt aktiv.

På baggrund af ovenstående opnå-
ede Ringsted Ny Friskole en meget 
fin aftale, og skolen skylder Knud 
Foldschack en stor tak for den kon-
struktive løsning, som efterfølgende 
har muliggjort skolens fortsatte 
udvikling.

Men der findes som bekendt kun få 
grene uden torne. Det skulle der-
for vise sig at blive et helt urimeligt 
langstrakt handelsforløb. Hvorvidt 
der var tale om bevidst politisk eller 
administrativ forhaling må stå hen i 

det uvisse. Faktum er imidlertid, at 
der fra kommunens side skulle gå 
fire år, førend vi omsider havde et 
endeligt tinglyst skøde. Et skøde, som 
i øvrigt først var på plads mere end 
et år efter overtagelsen.

Men den 1. juli 2004 overtog foræl-
drekredsen skolen. Omsider var vi 
herre i eget hus!

Undervejs i processen valgte ejeren 
af  Bringstrupvej 33 (”Det hvide Hus” 
(tidl. inspektørbolig)) at sætte sin 
ejendom til salg. I bestyrelsen følte 
vi, at vi havde mange bolde i luften 
på samme tid. Samtidig kunne vi dog 
også se nogle åbenlyse muligheder, 
da der ville blive meget begrænset 
udenomsplads, hvis vi på et senere 
tidspunkt skulle realisere et even-
tuelt nybyggeri. Vi indgik derfor en 
købsaftale pr. den 1. oktober 2005 
– heldigvis med fuld opbakning fra 
forældrekredsen. 

Parallelt med alt dette var en ny 
proces sat i gang. Hvordan fremtids-
sikrede vi vores 
friskole og det 
miljø for læ-
ring, som vi øn-
skede – kom-
bineret med 
den lovgivning, 
som vi løben-
de skal stå 
mål med. Og 
hvordan skabte 
vi rammerne 
for skolens liv, 

så alle børn og unges potentialer for 
udvikling og læring, så optimalt som 
realistisk muligt blev imødekommet.  

Heldigvis var der bred enighed 
om, at læring opstår i relationerne 
mellem mennesker. Derfor forholdt 
vi os i denne proces til teorierne bag 
læring. Alle skulle have mulighed 
for en fælles forståelse – også for de 
fysiske rammers betydning – for den 
skole, som forældrekredsen ønskede 
at etablere.

Der blev afholdt forældreaftener, 
hvor begrebet læring blev belyst. 
Hjerneforsker Keld Fredens fortalte 
om læring med afsæt i Howard Gar-
dener´s: ”De mange intelligenser”. 
Og musikeren Peter A. G. Nielsen for-
talte om: ”Det sansende menneske”.

Der blev i fællesskab og tillid tænkt, 
talt, skrevet, regnet og tegnet. Alle 
havde ejerskab i processen både på 
pædagogiske dage, lærerrådsmøder, 
bestyrelsesmøder, og hvor man nu 
i øvrigt mødte hinanden. Skolens 
ledelse og bestyrelse havde her et 
uvurderligt fundament at tage afsæt 
i for sit fremtidige virke.

I forlængelse heraf stod det klart, at 
Ringsted Ny Friskole havde behov 
for en markant udvidelse. Skolen 
oplevede en stadig større elevtil-
gang, og forældrekredsen havde 
derfor tidligere accepteret både et 
øget elevtal i grupperne, og at den 
fremtidige gruppeopdeling som 
udgangspunkt skulle tage afsæt i en 
traditionel årgangsdeling. Der måtte 
derfor forventes et markant øget 
elevtal over de kommende år. Dette 
var naturligvis samtidig den økono-
miske forudsætning for det fysiske 
kvalitetsløft af skolen, som var så 



Undervisning i nye lokaler

Rejsegilde 2008
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påtrængende – både i relation til fag-
lokalerne generelt, men i særdeles-
hed inden for de naturvidenskabelige 
fag, hele det musisk/kreative miljø, 
klasselokaler og ikke mindst for ele-
vernes og personalets velbefindende 
i dagligdagen.

Bestyrelse og personale brugte i 
denne periode store menneskelige 
ressourcer på at udarbejde råskitser 
for et kommende byggeri, men det 
stod samtidig bøjet i neon, at vi ville 
blive mødt af massive – og ikke just 
billige – krav fra Ringsted kommunes 
side. Vi måtte gå på kompromis med 
vigtige bygningsegenskaber, men 
efter en udmarvende armlægning 
nåede vi omsider et løsningsforslag, 
som var acceptabelt for begge parter. 

Vi havde fundet en løsning, hvor 
det var lykkedes at tilgodese det 
musisk-kreative – med mulighed for 
optræden for et større publikum. 
Naturfagene havde ligeledes fået 
topprioritet, og indskolingen fik helt 
nye rammer i direkte sammenhæng 
med en splinterny SFO. Alt sammen 
med direkte udsyn – og adgang til – 
skov og natur. 

Netop tilgængeligheden til udelivet 
havde en stor bevidsthed blandt be-
styrelse og personale. Blandt andet 
derfor blev der investeret massivt i 
garderober til indskolingsbørnenes 
udetøj i kombination med lettilgæn-
gelige toiletter, som skulle kunne 
nåes i ekspresfart iført gummistøvler 
og flyverdragt. 

Men alting har en pris. Vi havde et 

rimelig præcist billede af, hvad et 
byggeri måtte koste, og vi havde 
fået de nødvendige lånetilsagn fra 
henholdsvis kreditforening samt 
skolens pengeinstitut – Sparekassen 
Sjælland.

Uden Sparekassen Sjællands velvilje 
og tillidsfulde opbakning havde den-
ne positive udvikling af Ringsted Ny 
Friskole næppe kunnet finde sted.

Problemet bestod derfor først og 
fremmest i at få den tilgængelige 
pengesæk til at matche den realisti-
ske – og noget højere - byggepris. 
Ikke nogen helt nem opgave, da 
projektet skulle ”skæres til” med 
adskillige millioner.

Vi havde i en årrække anvendt 
Midtsjællands Byggeservice til en del 
vedligeholdelsesopgaver på skolen. 
Det var derfor naturligt at afsøge, om 
firmaet kunne løse opgaven til den 

forudbestemte pris. En af firmaets 
ejere – Kim Elfving – kiggede på teg-
ningerne og lagde et par tal sammen 
på mobiltelefonen, hvorefter han 
bekræftede, at han kunne løse opga-
ven. Og så var den hjemme!

Nej, så enkel er verden naturligvis 
ikke – men det blev starten på en 
fantastisk god og tillidsfuld byggepro-
ces. Meget kunne være gået galt un-
dervejs, og projektet måtte løbende 
tilpasses, når uforudsete problemer 
opstod. Men i hele forløbet udviste 
begge parter en ekstrem vilje til at 
finde løsninger, og da det nye byggeri 
kunne indvies i efteråret 2008, havde 
vi fastholdt den aftalte pris – næsten 
på øre.

Kim Elfving – og resten af Midtsjæl-
lands Byggeservice – havde leveret 
en fantastisk indsats – og en helt ny 
epoke kunne begynde for Ringsted 
Ny Friskole.

Som det fremgår af det foranstå-
ende, så har Ringsted Ny Friskole 
gennemlevet en meget omfattende 
udvikling på relativt få år. Skolens 
elevtal – og dermed også de til-
knyttede hjem – er næsten blevet 
tredoblet, og skolen har samtidig 
haft mulighed for at tilknytte et til-
svarende større antal medarbejdere. 
I samme periode er den administrati-
ve opgave – blandt andet med indbe-
retninger til Undervisningsministeriet 
mv. – blevet stadig mere omfattende, 
og kravene til skolens økonomisty-
ring er ligeledes blevet væsentlig 
mere komplekse og intense.





25-års jubilæum Ringsted Ny Friskole (2012)
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Det stod derfor klart for bestyrelsen, 
at fremtiden også ville stille helt nye 
og forøgede krav til skolens ledel-
se – herunder at den overordnede 
ledelse måtte bæres af flere skuldre. 
Bestyrelsen indgik derfor i 2009 i 
fællesskab med skolens hidtidige 
leder – Jens Frederiksen – en fratræ-
delsesordning, hvori det blev muligt 
for skolen at tilkøbe Jens Frederiksen 
en favorabel pensionsordning.

Jens Frederiksen lagde aldrig skjul 
på, at Ringsted Ny Friskole var hans 
hjertebarn, og han ydede derfor en 
indsats for skolen, som lå langt ud 
over, hvad nogen med rimelighed 
kunne forvente. Jens Frederiksen var 
som skoleleder elsket af sine elever, 
og når piben de senere år blev tændt 
udenfor, var det typisk omkranset 
af et antal elever. Jens Frederiksen 
var sammen med sit personale i 
høj grad eksponent for den særlige 
”RNF-ånd”, og han var derfor stærkt 
medvirkende til, at Ringsted Ny 
Friskole gennem årene udviklede sig 
så positivt.

Alting får med tiden en ende, og det 
gør det naturligvis også for bestyrel-
sesmedlemmer.

Det har i den forløbne periode været 
utrolig givende at deltage i bestyrel-
sesarbejdet for Ringsted Ny Friskole. 
Der har i hele perioden været en 
fantastisk opbakning og fællesskabs-
følelse såvel internt i bestyrelsen 
som fra skolens medarbejdere og 
forældrekreds.

Der er derfor al mulig grund til at tro 
på en spændende og lys fremtid for 
Ringsted Ny Friskole.

Det er et stort privilegium, at vi i 
Danmark anerkender de frie grund-
skoler – hvor vi som forældre per-
sonligt påtager os ansvaret for vort 
barns undervisning. 

Det skal vi værne om. Det er hjer-
teblod, og det vil givetvis være en 
politisk forudsætning for de frie 
grundskolers fortsatte berettigelse.

Hjertelig tillykke til Ringsted Ny Fri-
skole med de første 25 år. ▪

Der er dage 
der er skoledage 
arbejdsdage 
opløftende, optimistiske, oplysende dage. 
Der er humørfyldte dage 
klukkende, kærlige, kildrende dage 
glade, givende, gavmilde dage.

Der er triste, trætte, trøstesløse dage 
heftige, hidsende, hysteriske, halsbrækkende dage 
skæve, stikkende, stive 
vrede, vrisne, vrantne dage.

Der er dage, hvor alt står i flor 
der er dage, hvor noget mislykkes 
dage hvor alle sakse er væk 
dage hvor en ny bold forsvinder 
dage hvor alle laver tjanser 
dage hvor ingen kommer for sent til morgensang 
dage hvor ingen løber på gangene og alle har lavet lektier.

Der er dage, hvor forældre ryster på hovedet 
hvor børnene griner 
hvor et barn mister sit buskort 
og venter på sin mor. 
Der er dage, hvor lærerne er glade 
og solen skinner.

Der er dage, hvor alle på skolen er samlet 
dage med glædelige budskaber 
der er lejrskoledage 
der er fødselsdage 
forældredage 
bedsteforældredage 
motionsdage 
emneugedage 
søndage 
mandage 
helligdage 
oppedage 
nededage 
der er sure dage 
der er søde dage 
sommerdage og vinterdage 
der er 200 skoledage 
der tilsammen er en kæmpestor dag 
en stor broget skoledag 
vores dag 
en dag af jer 
en dag af os 
en del af os 
der dels er forbi 
der dels lever videre -  
for altid.

RNF dage

af Hanne Probst (lærer)
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Ofte spørges der til de frie 
skolers eksistensberettigelse. 
Hvad er det de frie skoler spe-
cielt kan?
Det moderne samfund foran-
drer sig så hurtigt, at det kan 
være vanskeligt at indfælde sig 
i noget, der allerede er. Hele 
tiden er der valgmuligheder: 
Hvilken vej skal vi? 

På de frie skoler er der rum for at 
skabe fællesskabsfølelse ved, at vi 
binder os op på værdier og dermed 
har mulighed for at tilhøre den sam-
me fortælling.

Ringsted Ny Friskole har i de femog-
tyve år, skolen har eksisteret, været 
igennem forandringsprocesser. 
Skolen er vokset med flere elever og 
forældre og dermed også flere med-
arbejdere. Det førte til, at vi for tre 
år siden tog skolens værdigrundlag 
under lup. Vi udarbejdede i fælles-
skab et værditræ. Det var selvfølgelig 
værdifuldt i sig selv, men det bedste 
var processen, hvori vi fik drøftet og 
debatteret, hvem vi er, og hvor vi vil 
hen.

Fællesskab blev et væsentligt om-
drejningspunkt, og her kom Grundt-
vig på banen, idet han jo med sit 
menneskesyn erkendte, at fælles-
skabet er afgørende for vores egen 
forståelse. Du finder først dig selv, 
når du spejler dig i et fællesskab. Her 
bliver det muligt at finde ud af, hvad 
det er, du vil med dit liv. Mennesket 

udmærker sig ved at kunne betragte 
sig selv. Vi har dermed som noget 
unikt i verden en selvbevidsthed. 
Det, at vi har et sprog, gør det mu-
ligt, at vi kan forholde os til fortid og 
fremtid og dermed også være med til 
at skabe denne. Vi kan sætte os ind i 
en historisk sammenhæng, og vi kan 
med vores fortællinger og forestillin-
ger skabe virkeligheder.

Men Grundtvig så også det unikke i 
ethvert menneske. Han så det som 
noget ufærdigt, formbart og uforud-
sigeligt. For Grundtvig gjaldt disse 
forhold ikke kun i barneårene, men 
gennem hele livet.

Grundtvig mente, at vores hånd og 
mund gør os til mennesker. Dette 
medfører, at vi skal lære at erkende 
gennem kroppen. Når vi kan gribe, 
kan vi lære at begribe verden og hol-
de den fast. Selvbevidsthed er vores 
sjæl. Grundtvig var uddannet præst, 
og for ham var det afgørende, at de 
mennesker, han skulle lave skole for, 
troede på, at mennesker har ånd.

Men hvordan harmonerer det nu 
med, at vi ikke har kristendomsun-
dervisning på Ringsted Ny Friskole? 
Grundtvig mente faktisk, at kristen-
domsundervisningen ikke var et an-
liggende for skolen, men for kirken. 
Skolens mission var at få eleverne 
til at elske livet. Dette anså han for 
forudsætningen for at kunne oplyse. 

For Grundtvig skulle undervisningen 
være livsoplysning og kunne svare 
på: Hvad vil det sige at være menne-

ske? Hvad vil det sige at være mig?

”Forundring er en forudsætning for 
forandring” citeres Steen Hilde-
brandt ofte for. At skabe yderligere 
rum for forundring, fordybelse og 
eftertanke kunne på sigt være en 
gevinst for RNF.  

I vores dagligdag forsøger vi at ud-
leve de værdier, vi fik frem på vores 
værditræ. Når vi rækker ud efter 
fremtiden og vores ønsker og drøm-
me for denne, så vil det være med 
værdierne som middel.

Når vi vil tage Grundtvigs idé, om at 
vi skal indgyde eleverne kærlighed til 
det liv, de har nu, alvorligt og sam-
tidig hans udsagn om, at vi ikke ved 
mere om vores liv, end eleven ved 
om sit eget liv, er det vigtigt, at vi 
lytter til elevernes ønsker og behov. 
Personale og bestyrelse har i dette 
skoleår udformet en trivselsplan, 
som forsøger at tage vores værdi 
”mangfoldighed” alvorligt. Vi ser på 
klassen som en gruppe og forsøger at 
undgå at udpege nogle som mobbere 
og ofre. Dialog er her nøgleord for, at 
vi kan opnå en adfærd, som tilgode-
ser og tager hensyn til hinanden med 
de forskelligheder, vi nu har. Men 
som bekendt blev Rom ikke bygget 
på en dag. 

Vi skal øve os på at forlade traditio-
nelle tankegange for at kunne udleve 
nye. At kunne rumme mangfoldighe-
den og samtidig dyrke fællesskabet 
er en vision for RNF. Vi må forsøge 
at skabe en balance, hvor der er 

Lederindlæg
Helle Kirkelund (Souschef), Helle Heesche (Skoleleder)
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Anerkendelse er for 
mennesket, hvad solen 
er for planten
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fælles vilkår for eleverne og samtidig 
en anerkendelse af deres forskellig-
heder. At kunne indgå i relationer 
og samtidig kunne fastholde egen 
identitet er kompetencer, som er 
vigtige, også når vores unge skal 
videre i livet. De voksne skal hjælpe 
eleverne med at samarbejde og løse 
konflikter ved konkret vejledning til 
de yngste elever og som konsulenter 
for de ældre.

Vi må interessere os for børnenes 
indbyrdes relationer og hjælpe dem 
med at håndtere de stærke følelser, 
de oplever med hinanden. Vi skal 
lære dem at finde en balance, hvor 
de kan holde fast i sig selv, vise em-
pati og holde sammen. Vi skal hjælpe 
dem med at få en grundlæggende 
forståelse af, at alle skal være her og 
udvikle forståelse for de spilleregler, 
der er mellem mennesker, som er en 
forudsætning for mangfoldighed. 

Vi skal stræbe efter en skole, hvorom 
vi alle siger ”vores”, hvor vi fortsat 
har respekt for hinanden, det fysiske 
miljø samt for undervisning. RNF skal 
stadig være en arbejdsplads for både 
de ”små medarbejdere” og de ”voks-
ne medarbejdere”, hvor alle grupper 

føler, de bliver lyttet til, og hvor 
udviklingen sker på baggrund af alles 
engagement og idéer, som overord-
net passer til RNF’s værdigrundlag. 

De tilbagevendende arrangemen-
ter og begivenheder, der kommer 
gennem året, er fælles oplevelser, 
som er med til at styrke fællesskabet. 
Forældrekor og forældreyogaunder-
visning er nye tiltag, vi iværksætter i 
det kommende skoleår.

Når vi taler anerkendelse, sætter vi 
kikkerten for det gode øje. Vi stiller 
skarpt på ressourcetænkning frem 
for mangeltænkning. Vi fokuserer på 
ressourcer, værdier, ønsker og drøm-
me i stedet for problemer, mangler 
og fejl. Anerkendelse handler på 
ingen måde om at underkende, at 
problemer, mangler og fejl også er en 
del af vores hverdag. Det er bare ikke 
konstruktivt, hvis de fylder og styrer 
vores dagligdag og fremtid.

Anerkendelse handler om at være 
nysgerrig og kigge bag det svære. 
Den position, vi vælger, bliver vores 
udkigspost, og det, vi vier vores 
opmærksomhed, vokser. Det handler 
om, hvad vi ønsker at blive kloge-

re på og skabe mere af - ikke hvad 
vi ønsker at undgå. For vi kan ikke 
slukke for mørket, men vi kan tænde 
for lyset. Anerkendelse rummer både 
enighed og uenighed, men rummer 
i vores terminologi altid respekt for 
andetheden, ligeværd og den anden 
persons ret til at have sin oplevelse 
eller forståelse af en given kontekst. 

Personalet har snuset til en ander-
ledes metode at organisere under-
visningen på, kaldet Cooperative 
Learning. Denne tilgodeser i højere 
grad end det traditionelle gruppear-
bejde, at alle i gruppen får udbytte 
af undervisningen. Denne metode vil 
vi i fremtiden i takt med, at lærer-
ne kvalificeres til denne, anvende i 
praksis i relevante sammenhænge. 
Fagligheden har altid været i højsæ-
de, hvilket den naturligvis også fort-
sat skal være. Der arbejdes på et højt 
fagligt niveau med plads til differen-
tiering. Personalet brænder for det, 
de arbejder med, hvilket smitter af 
på eleverne. Dette ses blandt andet 
også i de gode resultater, som elever 
skaber til den afsluttende prøve i 
niende klasse. I den sammenhæng er 
det vigtigt at understrege, at det ikke 
er karakteren, der er afgørende, men 
det at den enkelte rykker sig og yder 
sit bedste. Et firtal kan være ligeså 
stort for nogen som tolv for andre.

RNF skal til stadighed arbejde på at 
være den bedste udgave af sig selv. I 
den sammenhæng er vi således nu i 
en begyndelsesfase omkring itale-
sættelse af en positiv evalueringskul-
tur. Lærerne er blevet introduceret 
til brugen af video feedback. Ved at 
optage undervisningssekvenser, kan 
man som lærer og pædagog blive 
klogere på, hvad der virker i under-
visningen. Dette er et tema, vi vil 
arbejde videre med.
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Skolens fysiske rammer:
Det æstetiske miljø har fået plads på 
vores værditræ. At vi har indbydende 
og rare omgivelser har betydning 
for undervisningsmiljøet. Vi er som 
bekendt godt i gang med at sætte 
den gamle skoledel i stand. Faglo-
kalerne står for tur, og vi har planer 
om at skabe et venligt læsemiljø i et 
nyt bibliotek i det gamle billedkunst-
lokale, hvor der ligeledes vil være 
mulighed for gruppearbejde for de 
ældste elever. Akustikken i mellem-
trinnets lokaler trænger til at forbed-
res, hvilket vi vil gøre via opsætning 
af akustikplader på vægge – ja, og så 
er der stadig vinduer, der trænger til 
udskiftning. Men vi er godt på vej.

Det er vores tanke, at skolegården 
skal gøres mere hyggelig og bliver et 
rum, hvor både store og små elever 
føler, der er rart at være. Vi ønsker 
ligeledes at forbedre trafiksikkerhe-
den på parkerings- og buspladsen i 
fremtiden.

Selv om vi i dag har en velfungeren-
de skole med dejlige hjælpsomme 
elever, forældre og dygtige medar-
bejdere, er der stadig noget at tage 
fat på. Det er jo netop det, der er 
drivkraften. Og måske, hvem ved, 
kunne RNF udvides med tiden til 
også at kunne tage sig af de helt 
små, ved at oprette børnehave. Men 

Ringsted Ny Friskoles værditræ
I forbindelse med nye skolebygninger og lederskifte var det relevant på ny at tage skolens værdi- 
grundlag under lup og se på, om noget skulle ændres.  Først og fremmest arbejdede bestyrelse, le-
delse og medarbejdere med opgaven, men også forældre og elever fik mulighed for at sætte deres 
fingeraftryk. Det var vigtigt for os, at så mange som muligt fik ejerskab til værdierne, og derfor blev 
processen vigtig og varede hele skoleåret 2009/10.

om vi kommer til at føle os parate til 
det, må tiden vise.

Vi ønsker for RNF, at den frem over 
vil være en skole i stadig udvikling, 
ikke blot fordi der sættes bestemte 
diskurser i tiden, men fordi viden-
skabelse og relationel kompeten-
ceudvikling kan bidrage med tiltag, 
der er i overensstemmelse med det 

bestyrelse, medarbejdere, forældre 
og elever sætter som værdier.

Med ønsket om et langt og for alle 
interessenter godt liv for RNF. ▪
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Fra et bestyrelsesmedlems dagbog
Jacob Rasmussen (næstformand i bestyrelsen)

   eg sidder her i køkkenet   
   og er lige kommet hjem 
efter endnu et bestyrelses-
møde på Ringsted Ny Fri-
skole . Et af punkterne, vi 
havde på dagsordenen , var, 
at der skulle skrives noget 
til jubilæumsskriftet om, 
hvordan det er, at sidde i 
bestyrelsen . Måske jeg skul-
le melde mig til det? Jeg 
kunne jo tage udgangspunkt 
i , hvor anderledes det er, 
at sidde i bestyrelsen , end 
jeg forestillede mig, den-
gang jeg meldte mig. Bag-
grunden for mit kandida-
tur var vist mest, at jeg et 
par dage forinden havde 
udfyldt en af de klassis- 
ke ”Er du på din rette 
hylde”-test i et ugeblad. I 
testen skulle man markere, 
hvor meget af sin tid, man 
brugte på henholdsvis ”ar-
bejdsliv”, ”familieliv”, ”fri-
tidsliv” og ”samfundsliv”. 
De tre første gik det meget 
godt med, men samfunds-
liv? I vejledningen til testen 
stod der, at samfundsliv 
var den tid, man brugte på 
at engagere sig i lokalsam-
fundet, foreningslivet, sine 
børns skole eller velgørende 
formål . Ups - der var vist 
ikke så mange procent at 
dele ud af til det felt. Da 
chancen kort efter bød sig 
til at stille op til bestyrel-
sen på RNF, så jeg det som 
en kærkommen lejlighed til 

at blive et helt menneske – 
med sin tid fordelt i alle de 
fire livskategorier. At prisen 
for dette var, at jeg måt-
te se frem til at henslæbe 
nogle lange aftener i støvet 
selskab, var et offer, jeg var 
villig til at bringe .

Denne skepsis er bestemt 
blevet bragt til skamme. 
Når jeg i dag ser på arbejdet 
i bestyrelsen , tænker jeg, 
at dette arbejde gennem-
syres af de samme værdier 
for fællesskab og respekt for 
forskellighed, som resten 
af skolen er bygget op om-
kring. Ikke kun af navn , 
men bestemt også af gavn . 
Det er i disse år meget 
moderne, at virksomheder 
og institutioner skal sætte 
navn på deres værdier. Det-
te ender ofte i en gang varm 

luft, fordi man kommer 
frem til ord, som ingen 
kan være uenige i . Der bli-
ver ikke noget særligt i , at 
en virksomhed går ind for 
tillid, tryghed og ærlighed, 
så længe der ikke er andre, 
der slår sig op på mistillid, 
utryghed og svig. Ydermere 
skaber ordene ikke i sig selv 
en praksis, der understøt-
ter dem. Det interessante 
er ikke, at du går ind for 
troværdighed, men hvad du 
gør i din hverdag – i det 
levede liv – for at skabe 
troværdighed omkring dig.

Den norske havbiolog Tor 
Heyerdahl , som mange nok 
husker fra hans Kon-tiki 
ekspeditioner, introducere-
de i sin tid en ny tænkning 
omkring antropologiske ob-
servationer og arkæologiske 

s
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fund. Frem for at spørge, 
”Hvorfor gør de sådan , eller 
hvorfor byggede man dette 
og hint?”, spurgte Heyer-
dahl altid ”Hvordan gjorde 
de det?” Dette spørgsmål , 
søgte han så at besvare ved 
selv at leve på den på-
gældende måde eller ska-
be den genstand, han var 
interesseret i . Denne måde 
at spørge på er sidenhen 
blevet kendt under navnet 
”The Heyerdahl solution”.

Med Heyerdahl i bagho-
vedet kunne vi nu stille 
spørgsmålet: ”Hvordan ska-
bes fællesskab og respekt for 
forskelligheder på RNF ”? 
Ét sted at lede efter svaret 
er på RNF´s hjemmeside. 
Hvis man her går ind på 
skolens værditræ, er der 
indbygget en mulighed for 
at klikke på de forskelli-
ge grundværdier. Når der 
klikkes fremkommer yder-
ligere en beskrivelse, der 
netop handler om, hvor-
dan værdien praktiseres i 
hverdagen og i årets løb, i 
form af morgensamlinger, 
fødselsdagssange, høstfester, 
skolevenner, emneuger og 
undervisning, der flytter 
ud i skoven . Det er den-
ne forankring til praksis, 
der gør værdisnakken på 
RNF til andet og mere end 
varm luft. Ud over at have 
idéer om, hvordan det som 
barn og voksen er vigtigt at 
handle, er der også tænkt 
over handlinger, der om-
sætter disse holdninger til 
praksis. Værdierne nævnes 
ikke kun i skåltalerne, men 
indgår i en forbindelse til 
det arbejde, der forgår på 
skolen hver dag, blandt 
elever, medarbejdere, foræl-
dre og i bestyrelsen . 

Bestyrelsen indgår med 
andre ord i denne cyklus, 
og værdierne omsættes også 
til praksis inden for be-
styrelsens egen ramme. Tag 

nu for eksempel værdien 
omkring fællesskab. I besty-
relsen skabes beslutninger 
og idéer til nye tiltag altid 
fælles. I mine år som med-
lem har jeg være med til 
at skabe beslutninger over 
en bred kam spændende 
fra valg af faldgrus på le-
gepladsen og fliser til de 
nye omklædningsrum til 
indløsning af pantebreve 
og forhandling af rente-
satser. Gode løsninger på 
så bredt et felt bliver kun 
skabt ved, at der er fle-
re, der arbejder sammen . 
På en skole som RNF har 
vi ikke en stor kommunal 
forvaltning i ryggen , der 
kan bistå med råd og vej-
ledning. I bestyrelsen er der 
derfor brug for forældre, 
med en bred vifte af viden 
omkring håndværk, jura, 
pædagogik, kommunikati-
on , økonomi, teknik, le-
delse og meget andet. Ud af 
dette faktum vokser helt af 
sig selv en respekt for for-
skelligheden , idet der er 
brug for, at vi ikke er for 
ens men netop kan bidrage 
med en differentieret viden 
og forskellige perspektiver. 
Dette på samme måde, som 
andre forældre i det større 
perspektiv bidrager med 
noget andet end at sidde i 
bestyrelsen . 

Samtidig er bestyrelsen for 

mig blevet et vigtigt fæl-
lesskab. Et sted, som er alt 
andet end støvet, men hvor 
ting bliver til og bliver 
skabt. Både på det formel-
le plan , men også ved at 
bestyrelse har sine prak-
sisforankrede fællesskabere 
så for eksempel den årlige 
pædagogiske weekend med 
personalet, ”hyggetjansen” 
der går på skift, humoren 
der altid kan løfte stem-
ningen , hvis noget er ved 
at blive for tungt, og det 
synergi-trip det altid er, at 
være med til at skabe no-
get, der er større, end hver 
enkelt kunne have gjort 
på egen hånd. På denne 
måde bliver bestyrelsen et 
sted, hvor man måske nok 
giver og ofrer, men hvor 
man samtidig får og fyldes 
på. Et sted hvor vi prøver 
at gøre det, som vi ønsker, 
skal være de værdier og 
den praksis, som også vores 
børns skoleliv gennemsyres 
af. Respekten for den en-
kelte og for fællesskabet på 
samme tid. Vi må selv være 
den forandring, vi ønsker i 
verden . 

Tja, kære Dagbog. Store 
tanker en sen nattetime. Jeg 
må se, om det kan bruges 
til jubilæumsskriftet. Ellers 
er der helt sikkert en , der 
vil hjælpe mig videre med 
en ny idé. ▪
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Fællesskab forpligter og varmer
Hanne Probst (lærer)

”Jeg har drømt om dig i nat”, 
udbryder Ulla storgrinende 
til en kollega. ”Forhåbentligt 
noget godt”, svarer kollegaen. 
Alle lytter til Ullas sjove drøm. 
Latteren bølger gennem læ-
rerværelset og fejer den sidste 
rest morgentræthed ud af 
kroppen.

Morgenmødet er skudt godt i gang 
på Ringsted Ny Friskole. 

De sidst ankomne finder skyndsomt 
en plads omkring bordet. Der tales 
og grines om forskellige emner, hen-
over bordet, på kryds og tværs. Lige 
indtil der bliver ringet med den lille 
klokke på bordet. Det er tid til små 

og store beskeder fra ledelse, kontor 
og personale. 

Der er dage med få fælles beskeder. 
Dage hvor tiden på morgenmødet 
er alt for knap, fordi vigtige emner 
kræver samtale og løsning her og 
nu. Dage hvor latteren løsner op for 
knuder, så resten af dagen føles let 
og energisk. 

Et gennemgående træk for morgen-
møderne er, at fællesskabet og den 
positive ånd på RNF skyder arbejds-
glæden i gang.

Børnene
Vores elever er omdrejningspunktet 
for skolens liv. I det daglige arbej-
de målsætter vi, at skabe tryghed i 
læringsrummet. Børnene skal føle sig 

godt tilpas på skolen og føle ansvar 
for hinanden og skolens fysiske 
rammer. Hvert barns stemme er 
værdifuld og skal derfor kunne ytre 
sig i både mindre og større grupper. 
Selvom skolen har vokset sig stor, er 
der stadig plads til personlige efter-
lysninger, fejringer og andre elevind-
slag under morgensangen. 

Teamsamarbejde 
Lærerne på RNF arbejder i indsko-
lingsteam, mellemtrinsteam og 
udskolingsteam. Vi afholder ugent-
lige teammøder, hvor vi planlægger 
samarbejde på tværs af grupperne, 
supervision, visioner og evaluering 
af fælles forløb. Som lærer er det 
inspirerende, forpligtende og trygt 
at tilhøre en gruppe med en fælles 
platform. At kunne sparre og lade sig 
inspirere af kollegaer, der arbejder 
med samme aldersgruppe er med til, 
at de pædagogiske tiltag på RNF altid 
er i udvikling og i trit med tiden.  

Fagudvalgsarbejde
Med henblik på at synliggøre og 
folde fagene ud for vores interesse-
grupper har vi, i de seneste år, arbej-
det med at skrive fagplaner. På RNF 
har vi tidlig sprogstart, en bred vifte 
af valgfag og P-fag og tværfaglighed – 
også på tværs af grupperne. 

Et fags indhold og strukturelle opbyg-
ning må aldrig blive en statisk størrel-
se, derfor arbejder lærergruppen 
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kontinuerligt på at udvikle fagene. 
Som lærer er det yderst tilfredsstil-
lende at få arbejds- og samarbejds-
tid til at udvikle sine kompetencer 
indenfor de enkelte fagområder.

Udvalgsarbejde
For lærere på RNF er det er en na-
turlig arbejdsopgave og fortløbende 
proces at udvikle skolens pædagogik 
og forholde sig til værdigrundlaget. 
Af samme grund prioriterer skolen 
tid til udvalgsarbejde. I indeværende 
skoleår sættes fx fokus på dette års 
tema: Børns vilkår og rettigheder, 
skole/hjemsamarbejdet, indretning 
af biblioteket, Cooperative learning 
og videofeedback og supervision. 
Der arbejdes såvel i teams’ne som i 
udvalg med områderne. Tanker og 
ideer vendes og beskrives og udmøn-
tes i konkrete og synlige tiltag iblandt 
elever og forældre. 

Pædagogisk weekend
To gange om året afholder skolen 
pædagogiske weekends. Sammen 
med bestyrelsen kommer vi ud af hu-
set og arbejder med relevante emner 
i forhold til skolens værdigrundlag. 
Der skabes rum til teambuilding og 
socialt samvær. Et værdifuldt arbejde 
og en oplagt mulighed for at lære 
hinanden bedre at kende på tværs af 
personalegruppen og bestyrelsen.

Fester
Personalegruppen afholder to årlige 
fester. Julefrokosten og sommeraf-
slutningen. Vi skiftes til at planlægge 
festerne – og kun fantasien sætter 
grænserne. I år havde mændene på 
skolen arrangeret sommerafslutnin-
gen som en sanserejse med kaffe 
og vinsmagning. Det er dejligt og 
hyggeligt at være sammen om en 
fælles festlig begivenhed – og helt i 
friskoleånden at lege og udfolde sig 
kreativt.

Kollegialt samvær
I skoleåret 2010/2011 stiftede perso-
nalet på RNF en personaleforening. 
Hver måned indbetaler vi et lille 
beløb som går til fælles aktiviteter, 
udflugter og begivenheder for perso-
nalegruppen. 

Det hænder også, at der i løbet af et 
skoleår spontant opstår udflugter. I 
skoleåret der gik, blev der fx taget 
initiativ til en kvindeudflugt til Arken 
med efterfølgende middag på en 
restaurant.

Frikvarterer
Hver skole har sin egen frikvarters-
kultur. På RNF er vi gode til at snakke 
og lade op i frikvartererne. Meget 
ofte falder snakken på eleverne, og 
der er altid hjælp og støtte at hente 

i forhold til kollegial supervision – el-
ler blot ører der lytter og forstår. De 
fysiske forhold i den hvide lærervilla 
er gode, hyggelige og funktionelle. 
Vi har både mødelokale, køkken og 
”stue” med sofa og lænestole. På 1. 
sal har hvert team sit mødelokale.

Den usynlige ånd
Forleden sad en lille gruppe lærere 
på lærerværelset og talte om, hvor-
for de var så glade for at være lærere 
på RNF. Hvorfor mon det egentlig er 
sådan, at vi altid føler lyst til at gå på 
arbejde – også på dage med udfor-
dringer og vanskeligheder? 

Den positive stemning på skolen blev 
fremhævet. En lærer gav udtryk for, 
at fællesskabet og samarbejdet be-
tød rigtig meget for arbejdsglæden. 

En anden lærer sagde: ”Når jeg får 
en ide’ her, så er der så kort en vej 
at gå for at folde ideen ud. Under-
vejs oplever jeg oven i købet at blive 
opmuntret og støttet i processen af 
ledelsen og kollegaer.” 

”Ja, frihed under ansvar, det er ken-
detegnende for RNF.”

Alle i gruppen var enige om at vores 
skønne, sjove og kærlige børn og 
positive og opbakkende forældre er 
de allervigtigste. ▪
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Elevindlæg
Sascha, Signe og Freja (udskolingselever)

Det er juni måned og regnen siler ned, som var det efteråret, vi går i møde. 
Når jeg sidder her i vores nye fysiklokale og gennem ruden ser de små børn 
i regntøj, der hopper glædeligt rundt i våde vandpytter, lader jeg tankerne få 
frit løb i helt andre baner end fysikkens verden. 

Jeg mindes den gang skolen var lillebitte, dengang klasserne var slået sam-
men, og jeg selv ikke var højere, end at jeg stadig ikke kunne se over bord-
kanterne. Dengang de største bekymringer var ikke at nå gyngestativet som 
den første, og der ikke skulle mere end SFO’ens is til at glemme alt, der 
gjorde ondt.

Skolen har udviklet sig fra et lille frø til et stort træ med grene, der repræ-
senterer alle vores mange talenter. Men skønt de mange skud af forandring 
formår vi stadig at bevare vores gamle traditioner som et stærkt samfund. 
Morgensang er en af de helt store værdier her på stedet. Helle Heesche sæt-
ter stor pris på at sige godmorgen til det fællesskab, hun hver dag arbejder 
på at forbedre og holde sammen på.

Med et stort samfund følger mange ansigter, og man kommer ikke let uden 
om regler. Det handler om ansvar og forpligtelse snarere end at begrænse 
vores udfoldelser. Kender du ikke konsekvensen for forbrydelsen, kommer du 
hurtigt til det. Blandt andet kom et spøgefuldt forslag fra lærerne om at hive 
en gammel kending frem, og da eleverne ikke kunne komme med et bedre 
forslag, skriver vi nu 100 linjer med ”Jeg må ikke tygge tyggegummi på Ring-
sted Ny Friskole, jeg må ikke tygge tyggegummi på Ringsted Ny Friskole…”

Udvikling går hånd i hånd med teknologiens verden. Dog er elektronik ikke 
selvtænkende, og der er brug for en hjerne bag værket. Nogen gange har 
lærerne ikke altid heldet med sig, når teknologien skal i brug. Min tankegang 
afbrydes af, at læreren nu igen står og roder med stikkene, som får strøm-
men til at 
løbe rundt. 

Min konklu-
sion er, at 
selvom alting 
fornyes er her 
nu alligevel 
rart at være. ▪

Guldkorn fra SFO’en

To drenge i heftig diskussion 
om, hvad der ville ske, hvis man 
slog én ihjel:

Den ene var overbevist om, 
at man ville blive smidt ud af 
skolen. Den anden svarede: 

”Nej, man får bare at vide, 
at man ikke skal gøre det en 
anden gang.”

Barn: ”Du skælder ikke ud, vel?”

Voksen: ”Nej”

Barn: ”Så bliver jeg nok nødt til 
at indrømme, at det var mig”

En god forklaring: ”Huden er 
ikke kød! Huden er der bare, så 
det hele ikke løber ud.”

”Jeg kan ikke få snoren ind i 
perlen, hullet er for lavt!”

”Hvis man falder ned og bræk-
ker halsen, forstuver man et 
eller andet…..”

Barcelona vs. Manchester (Uni-
ted?): ”De vandt 2-0. Men det 
er jo klart, Manchester havde 
jo slet ikke bolden”

To drenge fra yngste sidder 
og limer med limpistol… Den 
voksne spørger: ”Nu limer i ikke 
jer selv?” ”Jow”, svarer den ene, 
”men vi piber ikke, for vi er 
rigtige mænd.

”Jeg har en tand der er vokset 
sammen med kæben. Men mi-
rakulogisk nok, så er en af dem 
der sidder fast, løse”

”Laver din mand det samme 
som min far gør, når min mor er 
i køkkenet??”

Voksen: ”Hmm… hvad laver din 
far da?”

Barnet svarer: ” han ligger på 
sofaen”

”Jeg ved godt hvordan man 
staver til SFO... vil du høre?... 
S... O... nå nej... S... F... O...”
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Der var engang, sådan starter mange 
eventyr, men det er ikke fordi jeg vil 
beskrive min skolegang på Ringsted 
Ny Friskole som et eventyr, for jeg 
tror ikke, der er nogen, der oplever 
den perfekte skolegang, men man 
lærte jo i skolen, at man skulle fange 
læseren med en god start.

I gennem et skoleliv har alle deres 
op- og nedture, men jeg mindes, at 
der hele min skolegang igennem har 
været en god opbakning til at hjælpe 
én med at håndtere disse perioder i 
ens unge liv. Da jeg var 7 år, mistede 
jeg min far i en trafikulykke, og jeg 
husker stadig, hvor god min klasse-
lærer og skolekammerater var til at 
hjælpe mig igennem den svære tid. 

Der var engang
Louise Grosen Madsen (tidligere elev)

Jeg har stadig de breve og tegninger, 
de lavede til mig den gang, og det 
varmer stadig, når jeg finder dem 
frem og ser på dem.

Jeg startede på Ringsted Ny Frisko-
le, da jeg var 6 år (1990), og jeg kan 
mindes, at vi kun var 6 elever den 
gang i Yngste klasse, og det kan jeg 
huske, jeg synes var skønt. Vi var ind-
delt i Yngste, 1. mellem, 2. mellem og 
ældste. Det som jeg altid har holdt af 
ved min skolegang var sammenhold- 
et klasserne, imellem, uanset om 
man gik i den ene eller anden klasse, 
kendte man alle eleverne på tværs af 
klasserne og de store var altid søde 
til at passe på de små – vigtig egen-
skab man ikke ser på så mange andre 

skoler! 

Forholdet mellem lærer og elev var 
også meget unikt, eleverne havde al-
tid lov til at kigge forbi lærerværelset 
og sige hej, samt var lærerne glade 
for at åbne deres hjem for os elever, 
når vi var på tur eller til afholdelse af 
et hyggearrangement. I undervisnin-
gen var lærerne altid meget bevidste 
om at inddrage os, vi havde selvføl-
gelig et pensum, vi skulle nå, men 
måden det skulle læres på, synes jeg 
altid, vi var en stor del af. Jeg synes 
også, at de lærere, jeg har haft gen-
nem årene på Ringsted Ny Friskole, 
har været utrolig dygtige til at få alle 
elever med, selv dem der kunne have 
svært ved nogle fag. Der har altid 
været en god fællesskabsånd, som 
har præget undervisningen. 

Alt i alt har jeg bare haft 11 rigtige 
gode år på Ringsted Ny Friskole, som 
jeg er glad for, at jeg måtte sætte et 
par ord på her, takket være en af de 
mest fantastiske lærere Souschef 
Helle Kirkelund, som jeg stadig snak-
ker med, når vi mødes på gaden og 
selvfølgelig via facebook. Jeg vil slut-
te af med at fortælle, at jeg og min 
kæreste har besluttet, at vores datter 
også skal gå på Ringsted Ny Friskole, 
når hun er klar i 2015, hun blev alle-
rede skrevet op et par måneder efter 
hun blev født, vi skal jo være sikker 
på en plads.

Tillykke med 25-års jubilæet Ringsted 
Ny Friskole. ▪ 

Optræden i skolegården
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Vi ønskede som forældre en større 
indflydelse på vores drenges skoleliv 
– derfor valgte vi RNF til!

RNF bygger på et fællesskab, hvor 
alle yder efter evne. 

Vi kan som forældre sætte vores 
præg på skolen via fx arbejdslørda-
ge, gennem bestyrelsesarbejdet, på 
generalforsamlingen m.m.

RNF tilbyder en skolegang som, efter 
vores opfattelse, er lidt anderledes 
end den traditionelle. 

Det tiltalte os rigtig meget, at akti-
viteter som morgensang, skuespil, 
emneuger, lejrskole en gang årligt, 
kreative uger, fortælling, masser af 
musik og bevægelse og meget meget 
mere var på skemaet.

Eksempler som ovenstående akti-

Hvorfor valgte vi Ringsted Ny Friskole?
Sanne Heinsvig (forælder)

viteter mener vi har fremmet vores 
børns lyst til at lære. 

Det børnene lærer er ikke ude-
nadslære, der forsvinder, så snart 
emnet er slut. Læringen foregår så-
dan, at det bliver vedkommende, og 
derfor sætter den viden, de får, sig! 
Det fine er, at lærerne netop holder 
fokus på fagligheden gennem disse 
aktiviteter.

På RNF oplever børnene styrken og 
glæden ved at arbejde og være i et 
fællesskab. De behandler hinanden 
og de omgivelser, de færdes i, orden-
ligt. Man mærker tydeligt de store 
passer på de små.

Vi oplever, at børnene bliver værd-
sat, for det de er. Det smitter af på 
selvværdet, som jo er første og væ-
sentligste forudsætning for at lære 

noget.

Alle ansatte er meget engageret, 
imødekommende og har altid tid til 
en snak. Smil og en følelse af at blive 
set oplever vi, og det er rigtig rart. 

Her er tryghed, tillid og rummelig-
hed. 

Vi er som forældre blevet taget rigtig 
godt imod af både de ansatte og de 
andre forældre.

Man lærer hurtigt hinanden at ken-
de, og vi føler os altid velkomne på 
skolen.

Vi har ikke et sekund fortrudt vores 
beslutning om at vælge RNF til vores 
drenge.
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Skolesangen
Tekst og melodi af Linda Wilhelmsen

Skoleliv om dagen 
Sidder ned på bagen 
Det kan være surt og trist. 
Men det kan også godt være sagen 
Vores skole tænder  
Ild i begge ender 
Godt humør og fest og farver 
Det kan vi li’

Er…skoleliv – tidsfordriv? 
Nej, mat’matik og god musik. 
Vi har idræt, vi har dansk 
Og så’ der ”udenlandsk” – (Klap, klap)

Vi har byens allerbedste skole det’ fordi 
At den er fri som fuglene – og det ka’ vi li’. (gentag).

Tro på vor’s talenter 
Håb om, hvad der venter. 
Vi har tillid til at spille løs på verdens mange tangenter 
Rytmen er i blodet 
For der’ ikke plads ho’det. 
Vi har klang og harmoni – og det ka’ vi li’

Er…skoleliv – tidsfordriv? 
Nej, mat’matik og god musik. 
Vi har idræt, vi har dansk 
Og så’ der ”udenlandsk” – (Klap, klap)

Vi har byens allerbedste skole det’ fordi 
At den er fri som fuglene – og det ka’ vi li’. (gentag).

Komponeret til skolens 10-års jubilæum og sunget flittigt lige siden




