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Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning. For mit vedkommende synes jeg at dette år gået vanvittigt 
hurtigt. Jeg synes kun lige at vi konstituerede bestyrelsen – men faktum er at vi nu står over for den samme 
proces om en uge og der skal igen konstitueres en bestyrelse. Jeg er selv på valg og håber at få lov at være 
med i bestyrelsesarbejdet igen i RNF regi.  

I August 2017 havde RNF 30 års jubilæum og det fik mange til at reflektere over skolens navn og logo. F.eks. 
Kan vi stadig kalde os for Ringsted ”NY” Friskole – når vi har en 30-årig historik? Det mener jeg godt vi kan – 
dog med den forpligtigelse at vi hele tiden udvikler skolen og fornyer os, samtidig med at vi bevarer en 
integritet der er i tråd med vores værdier. Om vi kan tage 30 år mere med samme Navn og Logo – det ved 
jeg ikke, men jeg ved at vi har en god velfungerende skole - jeg ved også at skolen er god fordi den har en 
passioneret ledelse og personalegruppe, samt dejlige børn der netop ønsker at udvikle og forny sig. 

For to år siden da den forhenværende formand eller kvinde gik af – havde bestyrelsen meget grundigt 
undersøgt, hvordan skolen som helhed skulle forme sig, både i forhold til følelser, men også i forhold til 
hvordan de troede et realistisk økonomisk fundament kunne bære denne skole, når det tosporede 
klassetrin går ud. Vi har efterfølgende arbejdet på at gøre skolen parat til denne form. Dette arbejde er 
fortsat med at vi har arbejdet med at konsolidere egenkapital og øge den likvid kassebeholdning samtidig 
med at vi har renoveret bygningerne lavet p-plads etc. Dette for ikke at står med uhensigtsmæssige store 
driftsudgifter, når vi skal til at operere med et strammere budget.  Jeg selv, bestyrelsen og ledelsen har en 
rigtig god fornemmelse af at vi har udvist rettidig omhu, samtidig med at der også har givet plads til 
investeringer med pædagogiske formål. 

Vi er også stolte af at vi ikke har været nødsaget til at hæve forældrebidraget -  men at skolens økonomi nu 
også kan bære at det forældre betalte skolebidrag nu også afholder lejrtur og vi har øget tilskud til et mere 
mere tidssvarende bidrag til pædagogisk dag. 

 

Jeg mener vi har de rigtige rammer til at drive skole og at vi gør det rigtig godt – vi må dog også erkende at 
vi har udfordringer. De største udfordringer ligger i vores trivsel, der har været og er klasser der kræver 
mere opmærksomhed på dette område end andre, der har været og der er stress ramte lærer. Både 
Bestyrelsen og ledelsen tager dette alvorligt og uanset hvordan det er opstået eller hvor ansvaret ligger – så 
er vi enige om at RNF er i gang med og vil fortsætte med at arbejde med trivsel. Trivsel for eleverne, trivsel 
for personale, og trivsel for forældregruppen.  

 

Igen kan vi vende tilbage til vores værdi træ 

Hvor ”rødderne” er grundværdierne  

Fællesskab, udvikling og fagliglighed 

Når vi tolker dem, kan vi i kronen af træet blandt andet læse værdierne: Trivsel, sundhed og positiv gensidig 
respekt. 



Og med disse værdier i bevidstheden ser jeg dette som omdrejningspunktet for det er arbejde der skal have 
størst fokus i den kommende tid. 

 

Et andet fokusområde vil også fortsat være at holde os for øje at der nu er flere friskoler i lokalområdet – et 
lavere fødselstal og at vores ventelister ikke er lige så lange mere. Derfor er det vigtigt at vi viser at vi er her 
og at det faktisk er muligt at få et barn ind på skolen.  

 

I forhold til næste års bestyrelsesarbejde – så vil bestyrelsen lide et kæmpe afsavn i at Jacob Volke 
Rasmussen ikke længere ønsker genvalg. I otte år har Jacob bidraget med engagement i bestyrelsen.  

Jacob fik os alle til at tænke os om en ekstra gang inden vi tog beslutninger og kvalitets testede vores 
arbejde. 

Jeg håber at den nye bestyrelse kan bære dette element videre med sig i fremtiden.  

Vi har i bestyrelsen også besluttet at teste en arbejdsmodel der skal gøre bestyrelsen mere effektiv og 
synlig, samtidig med at det enkelte bestyrelsesmedlem også får mulighed for at dedikere sig mere, uden at 
det skal være mere tidskrævende.  

 

Så jeg håber at der vil melde sig nye potentielle medlemmer til bestyrelsen, som vil bidrage til både 
udvikling og være med til værne om det gode vi har 

 

Længe Leve Ringsted Ny Friskole  

 

Jess K Pedersen 

Bestyrelsesformand 

 

 

 

  

  


