Årsberetning 2019/20
Aalborg Friskole

Introduktion
Aalborg Friskoles bestyrelse ser tilbage på et begivenhedsrigt og - på
mange måder - usædvanligt skoleår.
I denne beretning giver vi et indblik i, hvilke opgaver vi som bestyrelse
har arbejdet med i skoleåret - som samlet bestyrelse og i udvalg.
Indledende et kort afsnit om, hvad arbejdet i Aalborg Friskoleforenings
bestyrelse omfatter.
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen på Aalborg Friskole består, ifølge vedtægterne, af syv medlemmer og to
suppleanter, valgt i forældrekredsen. Som udgangspunkt mødes vi til 10 bestyrelsesmøder årligt
af en varighed på 2-5 timer og derudover kommer generalforsamlingen. Derudover er vi fordelt
på forskellige udvalg og arbejdsgrupper, hvoraf nogle er faste og andre opstår efter behov og
mødes udover de faste bestyrelsesmøder. Dertil kommer den repræsentation, vi som bestyrelse
skal varetage. Det kan være opgaver som for eksempel at modtage de nye 0. klasser og snakke
med forældrene. Det er opgaver i grupperne og i klasserne, hvor vi også medvirker som en del
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af bestyrelsen. Vi er desuden en del af Lilleskolernes Sammenslutning, som I vil høre mere om
senere, og her deltager vi også i møder, kurser og netværk.
Mange af os er afsted til bestyrelses-aktiviteter 2-3 gange om måneden, men sjældent mere
end det, og i perioder er der kun det faste møde. Hvis man vil, kan man fylde en kalender med
bestyrelses-aktiviteter, men sådan arbejder vi ikke ret tit. Vi fordeler så vidt muligt aktiviteterne,
og man kan for det meste vælge sig ind på de opgaver, man synes er mest spændende, og
hvor ens kompetencer kommer bedst i spil. Man skal dog vide, at når man stiller op til
bestyrelsen, så forventes et engagement, der rækker ud over bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsesmøderne er med mødepligt og skal prioriteres som sådan, da vi ikke kan tage
beslutninger, hvis vi ikke er nok fremmødte, og skolen afhænger nogle gange af, at vi kan rykke
hurtigt.
Når det er sagt, så passer vi på hinanden i bestyrelsen, og det giver rigtig god energi at arbejde
med at skabe og bevare den bedste skole for vores børn. Vi ved, at hverdagen med arbejde og
børn i sig selv kan være uoverskuelig, at man i perioder er mere presset end andre. Det tager
bestyrelsen selvfølgelig så vidt muligt hensyn til, men har man i forvejen svært ved at afse 5
minutter til noget ud over hverdagen, så er det nok ikke i skolens bestyrelse, man skal lægge sit
arbejde.
PR/kommunikationsudvalg
Bestyrelsen har i årets løb haft fokus på, hvordan vi kan styrke skolens kommunikation - både
udadtil og på de indre linjer. Udadtil handler det om at synliggøre vores skole for løbende at
tiltrække nye elever. Her uddelte vi op til juleferien en lille stak flyers til alle nuværende
friskole-familier, med opfordring til at sprede dem i familiernes nærmiljø. Flyeren havde fokus på
muligheden for skoleskift i løbet af året, hvis barnet mistrives efter det første halve skoleår, og
satte desuden ord på den særlige Aalborg Friskole-ånd med kernebegreber som “kreativitet”,
“fordybelse”, “mod” og “rummelighed”. Flyeren skal efter planen følges op af et lignende tiltag
omkring sommerferien 2020 målrettet nye familier til indskolingen 2021.
Aalborg Friskole har en velfungerende og levende Facebook-side, hvor både ledelse og lærere
jævnligt lægger indhold ud, der giver et indblik i skolens hverdag og fællesskab. Det styrker det
eksisterende sammenhold mellem Aalborg Friskole-folk og er samtidig en god synliggørelse af
skolens ånd over for potentielle, nye elever/familier. Facebook tænkes derfor ind som en aktiv
kanal, der også kan bruges til at dele en professionelt produceret profilfilm om Aalborg Friskole.
Bestyrelsens PR/kommunikationsudvalg har fået bevilget et mindre beløb til fremtidig produktion
af sådan en film.
Indadtil har bestyrelsen fokus på, hvordan vi kan styrke og forenkle den interne kommunikation
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fra skole til forældre samt forældrene imellem. Kunsten er at ramme den rette mængde
information, så alle familier føler sig velinformeret fra lærere og ledelse om skolens hverdag
uden at drukne i information. Folkeskolen tog i det forgangne skoleår platformen Aula i brug - et
omdiskuteret forældre-intranet. På Aalborg Friskole har vi ikke en pendant til Aula og muligvis
heller ikke brug for det. Men vi har en massiv strøm af information mellem skole og hjem,
forstærket af det store forældreengagement i diverse opgaver. Derfor vil bestyrelsen gerne vide
mere om forældrenes tilfredshed med informationsstrømmen og havde programsat en workshop
om emnet til det planlagte debatmøde i november, der desværre måtte aflyses (se nedenfor).
Men vi regner med at arbejde videre med emnet i den kommende bestyrelsesperiode og tager
meget gerne imod input om den interne kommunikation fra alle jer forældre.
Bygningsudvalg, herunder legeplads og hytte
Som I ved, har skolen gennemgået en større transformation på legeplads og udearealer.
Bestyrelsen har de sidste par år brugt tid på at finde ud af, hvordan skolen kunne udnytte sine
kvadratmeter bedst muligt og samtidig opfylde så mange ønsker som muligt fra elever og
personale.
Med hjælp fra vores entreprenør, som endte med at blive total-entreprenør på projektet, gik vi i
jorden i 2018, først med grave-, kloak og flisearbejde, og i 2019 med etablering af bålhytte.
Resultatet blev et flot anlægsbyggeri med mange anvendelsesmuligheder: De store
trappe-områder kan bruges som auditorium med siddepladser, og det midterste niveau vil
kunne skabe ramme for fordybelse, hygge og ro, samt give børn og voksne med grønne fingre
mulighed for grønsagsdyrkning i de store plantekasser.
Bålhytten på øverste niveau, er med toilet- og vaskefaciliteter, køkken samt faste borde og
stole. Vi mangler etablering af bålplads for at hytten kan leve op til sit navn, men den kommer.
Fristøtternes gasgrill´er er klar til at tage fat efterhånden som vi må, efter Corona-tiden. Tanken
med hytten er, at skolen kan benytte det til udeundervisning og andre aktiviteter, Fritteren kan
have den som base for udelivet, og at forældrekredsen kan låne hytten til klassearrangementer,
og leje den til private fester etc. på lige fod med resten af skolen. Det er godt for skolen at blive
brugt!
For enden af det midterste niveau, er det hensigten at der skal etableres legefaciliteter. Der er
mange ideer fra børn og voksne til, hvad området skal kunne tilbyde. Der arbejdes således med
flere idéer, bl.a at lave forskellige zoner til forskellige aldersgrupper.
Lilleskolefestival
I juni 2019 var Aalborg Friskole vært for den årlige Lilleskolefestival for de ældste klassetrin fra
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Danmarks 60 lilleskoler. 1.800 unge mennesker var i tre dage samlet for at spille musik og
teater for hinanden og deltage i en lang række kreative workshops. Værtskabet for
Lilleskolefestivalen går på skift mellem landets lilleskoler og er et omfattende arbejde med
masser af arbejdsopgaver for skolens forældre - opgaver, der involverer alt fra sceneopstilling
og planlægning til madudlevering og toilet-rensning.
Alle forældre på Aalborg Friskole var involveret, uanset om de havde børn i yngste eller ældste
klasser, og i fællesskab løftede vi en kæmpe arbejdsopgave. Lilleskolefestivalen forløb
enestående godt, uden uheld eller konflikter mellem de mange forsamlede deltagere.
Nye venner fandt hinanden på tværs af skole- og bygrænser, og skolens lokaler og udeområde
var fyldt med musik og optræden og glade elever. En dejlig oplevelse, hvor vi nød godt af
Aalborg Friskoles beliggenhed i et grønt område - og hvor skolens personale og forældre
åndede lettet op og pustede velfortjent ud efter veloverstået festival.
Planlagt debatmøde om aktivitetsniveau og intern kommunikation
I november 2019 forsøgte bestyrelsen sig med et nyt tiltag: Debatmøde. Tanken var, at vi gerne
ville have alle jer forældre i tale omkring de emner, vi arbejder med i bestyrelsen, og som vi kan
høre fra flere forældre fylder i hverdagen. Indimellem kan det være svært for bestyrelsen at få
en pejling på, om de input og forespørgsler, vi får, gælder for flertallet eller bare er et
enkeltstående ønske. Vi vil rigtig gerne have alle forældre mere i tale, da vi indimellem kan være
i tvivl om den bedste løsning. Vi har også forskellige synspunkter i bestyrelsen og kunne derfor
have et ønske om bredere samarbejde med jer forældre. Desværre var vi ikke gode nok til at få
budskabet ud, så vi var nødt til at aflyse pga. for få deltagere.
Et af de emner, vi gerne ville have taget op til debat, var blandt andet aktivitetsniveauet på
skolen. Flere har ytret sig om, at der er for mange ting at tage afsted til, særligt hvis man har
flere børn på skolen. Vi kunne godt tænke os at vide lidt mere om forældregruppens ønsker: Er
der for mange sociale og/eller faglige arrangementer eller for få, fungerer X-listerne efter
hensigten?
Vi ville også gerne have taget hul på snakken om, hvordan vi kommunikerer med hinanden,
skole-elev, skole-forældre, forældre-forældre osv. Aalborg Friskole benytter flere platforme, og
det kan indimellem virke uoverskueligt at finde ud af, hvor man kan forvente at få sin
information. Vi ville gerne have set på, hvilke kanaler vi bruger i dag, og hvad der fungerer og
ikke fungerer. Er der andre, der har gode erfaringer med platforme, som vi kan drage nytte af,
og hvad er det egentlig forældrene efterspørger af kommunikation?
Vi håber at kunne gøre et nyt forsøg i det kommende skoleår, så vi sammen kan skabe den
bedste hverdag for vores børn.
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Lilleskolerne trådt ud af Friskoleforeningen
For 4 år siden valgte Aalborg Friskole - sammen med samtlige 59 andre lilleskoler - at træde ind
i Friskoleforeningen. Det skete for at give Friskoleforeningen en større politisk
gennemslagskraft. Lilleskolerne havde en forventning om stadig at blive behandlet som en
samlet gruppe inden for foreningen og at kunne trække på den støtte, der hidtil var tilkommet
foreningen, men det viste sig desværre ikke at være tilfældet. Situationen blev derfor i foråret
2020 den, at Lilleskolernes Sammenslutning (LS) ikke fremadrettet havde midler til at fortsætte
den støtte og de aktiviteter, den har givet lilleskolerne hidtil, og man stillede derfor forslag om at
genetablere LS som en selvstændig skoleforening.
I bestyrelsen har vi været af den overbevisning, at vi skal forblive en del af Lilleskolekredsen og
følge den fælles beslutning om udmeldelse af Friskoleforeningen. Det vil vi gerne her give vores
begrundelse for.
De fleste friskoler er Grundtvig Koldske og har dermed et større kristent islæt, end vi har på
vores skole. En del af landets friskoler er ydermere dannet i kølvandet på folkeskole-lukninger
og ikke nødvendigvis for at drive en skole, der vil noget andet og mere end den danske
folkeskole. I Lilleskolerne er forståelsen, at skolen er samlet om et pædagogisk projekt, ikke
religiøst eller politisk. Skolerne er som udgangspunkt etableret for at drive skole på en anden
måde end folkeskolen. Her er vi alle i bestyrelsen enige om, at vi på Aalborg Friskole driver
skole på den måde, som vi tror skaber gode, hele mennesker, og at vi tror på, at tilgangen til
børn og læring på vores skole er rigtig. Tilgangen til børn og læring deler vi med mange af
skolerne i Lilleskolerne, og det fællesskab udvikler og udfordrer os som skole.
Samtidig har Aalborg Friskoles ledelse og personale følt sig bedre hjulpet i Lilleskolernes
sekretariat, hvor der rådgives med afsæt i et solidt kendskab til hver enkelt skole. I
Friskoleforeningen er elever og forældre også repræsenteret i foreningen, og den har derfor
flere interessegrupper end selve skolen. Det er der meget positivt at sige om, men i bestyrelsen
er vi enige om, at det er vigtigt, at skolen som enhed kan få den rådgivning og vejledning, der
skal til, for at skolen vedbliver at stå stærkt - også i modvind.
Meget af grundlaget for beslutningen om at følge lilleskolernes bestyrelses indstilling om
udmeldelse af Friskoleforeningen er baseret på mavefornemmelse hos ledelsen, bestyrelsen og
personalet. De ansatte på Aalborg Friskole føler et tilhørsforhold til det at være en lilleskole og
får megen sparring bl.a. på Lilleskole-døgnet, hvor de møder og arbejder sammen med folk fra
andre jysk/fynske lilleskoler. Det er også LS, der står bag Lilleskolernes Parlament for de ældste
klassetrin samt Lilleskolefestivalen, som giver vores børn nogle fede oplevelser, hvilket vi så på
tæt hold sidste sommer, hvor vi havde festivalen her i vores baghave.
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Til repræsentantskabsmødet i Lilleskole-foreningen i april, samt i 2. afstemning i maj, gav vi
derfor vores mandat til, at Aalborg Friskole går ud af Friskoleforeningen og ind i en re-etableret
Lilleskole-forening. Vores skoleleder Nicolai Lange blev ved repræsentantskabsmødet valgt ind
i Sammenslutningens bestyrelse, og kommer som sådan til at deltage i udformningen af den
nye forening og struktur. Skiftet sker formelt pr. 1. september.
Forløb med organisationscoach
I det forgange år har der været fokus på personalets psykiske arbejdsmiljø og trivsel på Aalborg
Friskole. I den forbindelse gav bestyrelsen fuld opbakning til et undersøgende og forebyggende
arbejde ved en organisationscoach. Forløbet med coachen omfattede både en proces for den
enkelte og for de forskellige teams og blev taget godt imod af skolens personale.
Corona-virus og betydningen for Aalborg Friskoles drift
Vi har hørt og læst meget om Corona-virus igennem de sidste mange måneder, og det har fyldt
meget i vores alle sammens hverdag. Det gælder også for bestyrelsen på Aalborg Friskole - og
naturligvis for skolens hverdag. Bestyrelsen har i hele perioden, fra nedlukningen midt i marts,
været i ugentlig dialog med Nicolai og Heidi. Vi har på bedste vis forsøgt at bakke og op hjælpe
i det omfang, det har været muligt, og der har været behov for det. Vi har holdt ugentlige
online-bestyrelsesmøder for hele tiden at følge udviklingen på skolen i forhold til de konstante
forandringer for vores børn.
Da vi endnu ikke er ude på den anden side af Corona-virus, er det svært at sige noget konkret
om påvirkningen af skolens drift. Vi ved, at der har været brugt flere lærer-/pædagogtimer, vi
ved at der er tabt penge på nogle af de planlagte lejrture, men der har også været mindre behov
for rengøring og vedligehold i perioden med 100 % hjemmeundervisning. Nicolai, Heidi og
økonomiudvalget arbejder kontinuerligt på at få et samlet overblik over situationen. Vi kan dog
sige, at vi ikke er lukningstruede på nogen måde.
Corona-virus har måske også haft betydning for, at vi i øjeblikket oplever en større søgning til
Aalborg Friskole (fra andre skoler) end før, hvilket er dejligt og et godt billede på fremtiden.
Måske har tiden hjemme i familierne givet indsigt i, hvad der betyder noget for børnenes trivsel i
hverdagen, og dermed været anledning til at overveje skift til en skoleform som vores.

Aalborg Friskoles bestyrelse, juni 2020

