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For nu over et år siden konstituerede vi igen en bestyrelse, jeg blev beæret med at få posten som 

Bestyrelsesformand endnu et år.  

I det år har bestyrelsen igen haft nogle markante opgaver. 

Da vi startede skoleåret stod vi nærmest for første gang i lange tid med den udfordring, at få fyldt klasserne 

op. Vi vidste godt at vi ville møde et lavere børnetal i Ringsted, og meget større udbud af privatskoler i 

lokalområdet. Bestyrelsen og ledelsen var i gang med PR arbejde og vi kan allerede nu igen se, at det 

arbejde bærer frugt. Der blev hængt flyers op på strategiske placeringer i byen, vi har fået en ny 

hjemmeside med en lille film, der i sig selv siger meget om hvad RNF har at byde på. Vores RNF film kunne i 

en tid ses i Ringsteds nye Biograf. Afkastet af dette arbejde kunne også hurtigt måles, bare på de ophængte 

flyers (som var det første progressive tiltag) gav 54 ny navne på ventelisterne 

 

Vi drøftede også mulighederne for om at drive børnehave og selv udklægge nye spirrebørn og skoleelever, 

men fandt det for nuværende det som det mest fornuftige at fokusere på at drive skole, samtidig synes vi 

også at økonomien i det ville blive for skrøbelig. 

 

Bestyrelsen har lyttet til en del af det visionsarbejde som lærer og skoleledelse arbejder med og vi venter 

med spænding på næste afsnit, men foreløbig er både lærere, ledelse og bestyrelse enige om at arbejde 

mere med bæredygtighed. 

 Vores gode Aase har sideløbende med dette siddet og regnet på hvordan vi kunne trimme vores økonomi 

og kom med det forslag, at vi skulle omlægge vores nye realkreditlån og afbetale 3 millioner kr på vores 

gæld på skolens bygninger. 

 

Dette ville medføre at vi årligt kunne sparre 182.500,-  DKK i renteudgifter. Besparelsen er både på renter 

fra lånet, men også renter for vores indestående likvider 

Forretningsudvalget og resten af bestyrelsen behandlede forslaget og gennemførte dette.  

 

Kort tid efter havde vi som resten af samfundet et lockdown forårsaget af Covid-19 pandemi. 

Igen må jeg rose skoleledelse og personale for kæmpe indsats og fleksibilitet for at få gennemført først en 

fjernundervisning og sidenhen en fysisk skole.   

Til sidst vil jeg sige tak for 4 lærerige og ærefulde år i bestyrelsen, jeg synes vi har haft et super samarbejde 

Skoleledelse og bestyrelse 

Og så en speciel tak til Jim og Desire som jeg har siddet i forretningsudvalg – de har været kæmpe støtte 

igennem tiden. Også en special tak til Helle Hesche som har lært mig meget om helheden i skoledrift og 

som jeg stadig har min fulde tillid til at være den rigtige til at føre RNF ind i fremtiden 

Til sidst vil jeg ønske alt godt for RNF`s fremtid som jeg ved har sendt rigtig mange unge mennesker videre 

med en vanvittig god ballast og nogle sociale kompetencer der ligger på et meget højt niveau og forløbet 

fra spirrebørnene til udskoling er et forløb som jeg ville ønske at jeg selv havde været igennem modsat det 

forløb som jeg selv havde i folkeskolen. 
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