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Ringsted Ny Friskole - Formandens årsberetning 2020/2021  

Kære forældre, personale, skoleledelse og skolebestyrelse. 

Sikke et år!  

Ved sidste års generalforsamling havde vi ganske vist oplevet lockdown af et helt samfund 

og oplevet første forskrækkelse og ændrede livsvilkår, men de mange og lange udmattende 

følgevirkninger af Coronakrisen indtil nu, et år senere, havde de færreste forudset.  

For vores børn og unge har det betydet masser af sociale begrænsninger i såvel hverdagen, 

weekender og ferier. Manglende muligheder for lige at se venner og veninder. Ændringer og 

aflysninger af bl.a. konfirmationer, eksamener, dimission, fester og familiefester som f.eks. 

fødselsdage og bryllupper – listen er lang.  

Kort sagt så har det været alt for mange hindringer i at kunne have det sjovt både i og 

uden for hjemmet.  

Ingen tvivl om, at det har sat sit præg på os alle og følgevirkninger skal vi nu lære at hånd-

tere og følge op på. Særligt vores unge har haft det svært under krisen, med både mistriv-

sel og trivsel.  

Jeg så en udsendelse fra DR om hvordan vores unge har håndteret Coronakrisen forskelligt. 

Grundlæggende blev der observeret især tre typer reaktioner: 

- De meget ensomme, dvs. dem der har følt sig meget isoleret fra omverdenen eller 

som ved skole- eller klasseskift efter sommerferien 2020 ikke nåede at stifte nye re-

lationer inden krisen. De nåede ikke at skabe et fællesskab modsat at sidde alene. 

De har prøvet at tilpasse sig, men det lykkedes ikke og har følelsen af utilstrække-

lighed. En pige fortalte at hun tidligere var meget gad og smilende, men kunne un-

der krisen ikke længere kende sig selv. Hun var med på Teams-møder i skolen, men 

sad bagefter så alene tilbage, da hun ikke kendte andre. Hun græd mere end nogen-

sinde før uden at vide hvorfor. 

- Så er der heldigvis alle dem, som har fundet alternative måder at være sociale på; 

dem der har formået at skabe et sammenhold på anden vis og som kunne bygge vi-

dere på det fællesskab, venskab og sammenhold, der var skabt inden Coronakrisen. 

Som har lavet videoer sammen, spillet sammen, sunget sammen. Samtidigt er der 

oplevet et savn af at skabe minder, nye minder – og sådan skal man ikke have det 

som ung.  

- Et fåtal af vores børn og unge har faktisk fået det bedre. Især at kravene under kri-

sen faldt. De havde måske før følelsen af, at ”det kommer jeg aldrig til at kunne”, 

men i takt med at tempoet i mange henseender gik ned, så gav det dem større selv-
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tillid og selvværd. Ligeledes dem som trives med den manglende fysiske sociale in-

teraktion, hvor det tidligere var svært at forholde sig til andre mennesker. En pige 

fortalte, at hun havde lært sig selv bedre at kende. Hun havde det stramt med at gå 

i skole og var mange dage ked af det. Hun sad i en klasse hvor mange tanker gjorde 

det svært, men har lært sig selv bedre at kende. Hun var meget pligtopfyldende, 

hvilket betød mange forsøg på at tilfredstille andre og leve op til forventninger. Un-

der krisen var det meget nemmere at leve hjemme i sin egen lille boble – end at ta-

ge det i alle andres tempo.  

Uanset form for reaktion, så venter der for såvel forældre, lærere, skoleledelse og bestyrel-

se som for vores børn og unge selv en stor opgave forude med at samle op på erfaringerne 

fra Coronakrisen – både de positive og de negative.  

Det kræver stort mentalt overskud for vores børn og unge at omstille sig i den ene eller an-

den retning og vi står naturligvis klar til at hjælpe dem bedst muligt i gang og være klar 

med en hjælpende hånd. En stor tak herfra til personalet og skoleledelsen for deres fanta-

stiske stykke arbejde og indsats gennem forløbet indtil nu.  

Fra bestyrelsens side er rammesætning for opfølgning på Coronakrisen et af det helt store 

fokuspunkter det kommende år. For at tænke anderledes har vi derfor i år også valgt at 

ændre den sædvanlig form af vores generalforsamling og i stedet indkalde til et fællesmøde, 

hvor vi løfter emnet skole i en Coronatid op på forældreniveau for at få så mange gode in-

put som muligt i vores videre arbejde med vores grundværdier trivsel og fællesskab på 

Ringsted Ny Friskole.  

Nu har bestyrelsens arbejde det sidste år heldigvis ikke kun stået i Coronakrisens skygge og 

vi har i udvalg behandlet emner som bl.a. markedsføring, etablering af permahave, trivsel, 

bestyrelsens synlighed, miljø og skolegårdsrenovering.  

Vi glæder os til i bestyrelsen at arbejde videre med igangsatte opgaver i det kommende 

skoleår, hvor vi løbende vil informere om resultaterne af vores arbejder.  

 

Jim Stabell Nielsen 

 

 


