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Side 1 

 

 Skolelederens beretning på generalforsamlingen 2022 

 

Kære forældre og skolekreds… 

Så lykkedes det endelig at afholde en ordinær generalforsamling, som vi plejer i 

april måned. I de to forrige beretninger fyldte coronaen en del i forhold til skolens 

daglige virke, fællesskabet og vores hverdagsliv. Jeg tror på at denne beretning 

bliver den sidste, hvor coronaen får lov til at lave benspænd for os… 

Vi ser tilbage på to horrible skoleår, som var præget af usikkerhed, uro og 

forandringer. Forhåbentligt kan vi nu konstatere, at coronavirus i fremtiden bliver 

en virus, der kan kontrolleres som andre kendte vira. 

Vi har nu en vigtig opgave at genoprette skolens hverdag med fællesskab, læring, 

ordentlighed og trivsel. 

Børn og unges trivsel er en fælles bekymring, og det fylder også en del i den 

offentlige debat. Coronaen har skubbet os, men hvorhen? Kan det påvirke de 

voksne og børns trivsel? Vil det sætte varige spor? Interessante spørgsmål som vi 

ikke kan spå om, men vi skal og vil forholde os til det, så vi sammen skaber en god 

skolegang for små og store.  

 

Oplæse fra Magasinet Friskolen – nr. 32 (Elevklumme s. 31) 

 

Første halvdel af 2021 blev nævnt i beretningen på generalforsamlingen i juni 

måned sidste år, og jeg vil i denne beretning fremhæve skolens liv og udvikling for 

sidste halvdel af 2021.  
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Livet på skolen, i sfo’en, i børnehaven og udvikling… 

 

Skoleåret 2021 – 2022 i august startede med stor glæde og optimisme, at noget af 

den kendte skole-, sfo- og børnehavehverdag kunne gennemføres med lempede 

restriktioner og retningslinjer. 

Morgensang er tilbage med alt, hvad den indeholder. Sammen med sang, 

nærvær, fadervor, fortællinger, fødselsdags-hurraer, beskeder mv. giver det os 

alle – både elever og voksne – et syn indad og udad. Morgensang bliver derved en 

del af den enkeltes dannelse.  

Klasserne kunne igen gennemføre deres lejrskoler og tage på opdagelse rundt i 

det smukke danske landskab. 

Sommerfesten i juni måned blev erstattet af en efterårsfest inden efterårsferien, 

hvor man mærkede skolens fantastiske og samlende friskolefællesskab – det gør 

en kæmpe forskel for børn og voksne.  

Undervisningen i klasserne er tilbage i kendte gode og lærende rammer. 

 

Trods skærpede retningslinjer og stigende smittetryk frem mod årets afslutning, 

kunne julemåneden indeholde meget af det vi kender. Skolen blev pyntet op den 

30. november. 6. klasse sørgede for æbleskiver til alle. Så kom julemorgensang 

med advents- og kalenderlystrappetænding og julesange. ”De 2 rensdyr”, Mette 

og Tina, sørgede for at krydre med julequizzer, og konkurrencer. Lucia sang 

flerstemmigt i Fællesrummet d. 13. december til morgensang og gik derefter 

syngende rundt til børnehaven og alle klasser. 4.klasses juleskuespil, som de selv 

havde skrevet, blev en flot forestilling, som blev vist live for forældre, søskende, 

børnehave og indskolingen. Resten af skolen måtte se forestillingen streamet i 

klasserne. 
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Det summer af liv og glæde i SFO’en og børnehave hver dag med masser af 

legende børn, der nyder fritiden, samværet og nærværet med hinanden - trods 

begrænsninger skabes der alternativer for gode aktiviteter. 

Forældre og bedsteforældre kunne igen være tættere på hverdagen med børnene 

og personalet med deltagelse i forskellige arrangementer – hvilket er afgørende 

for børnenes gode udvikling. 

Der er fortsat stor søgning til skolen og børnehaven, og elevgrundlaget for 

fremtiden er meget positivt. Elevtal pr. 5.sept 2021 - 215 elever, 80 i sfo og 30 

børn i børnehaven. 

 

I forsamlingshuset er der nu et nyt køkken, der både gør det nemmere og rarere 

at lave mad til fester, som helt klart også højner faciliteterne ift. udlejningen. 

Drengetoiletterne blev udskiftet i foråret og i startet af august kom turen til 

pigetoiletterne, som nu også står nye med bedre indretning. Skolen har anskaffet 

en Christiania-ladcykel, som man vil kunne se i brug med skolens logo på siderne, 

når børnehaven tager en mindre gruppe med på tur eller lærerne er på tur, eller 

kører udstyr til idræt i Stigehallen, til naturfagsundervisning mv.  

 

Vi valgte at opsige samarbejdet med rengøringsselskabet SMP i efteråret, da 

rengøringsniveauet ikke levede op til vores forventninger. Det gør, at vi ansætter 

egne rengøringsassistenter på skolen. 

 

Lærerne og pædagogerne var samlet 2 eftermiddage i efteråret for at starte op på 

vores pædagogiske udvikling. Emnet drejer sig om emotionel intelligens og NLP, 

så vi øver os alle i at blive bedre til at give hinanden god og konstruktiv feedback 

omkring vores arbejde i hverdagen. Dette bliver en spændende proces for alle de 

næste par år, hvor det skal få liv i arbejdshverdagen. 
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Personale og nyt ledelsesteam 

 

I december døde skolens tidligere skoleleder, Holger Mejlbjerg. 

 I 1960 kom Holger som ung lærer til Stige Friskole. Han underviste i læsning, 

skrivning, regning, engelsk, danmarks- og bibelhistorie samt ”rundbold på 

sportspladsen”. Skolen har gennem alle årene nydt godt af Holgers fortælleevner. 

Eleverne holdt vejret og indlevede sig i historierne med alle sanser. Holger 

instruerede skuespil, skrev sange og meget mere. Hans venlige og varme væsen 

gjorde ham til en meget vellidt lærer. Holger var skoleleder fra 1974-1991, 

hvorefter han gik på pension. Holger kom ofte på besøg, deltog i undervisningen 

og til adskillige arrangementer. Indtil få uger før sin død, kom han på kontoret for 

at høre, hvordan det gik. Holger døde d. 1. december. Han blev 90 år. Vi vil savne 

Holger og hans medleven og begejstring for vores skole. Æret være Holger 

Mejlbjergs minde! 

 

Farvel: 

Vi måtte desværre sige farvel til en del kolleger i løbet af sidste halvdel af 2021. 

Tanja Olsen er stoppet i børnehaven. Tanja har i 5 år løftet en stor opgave i 

børnehaven som ansvarlig for den yngste gruppe. Hun fik mulighed for at blive 

fuldtidsplejemor og er stoppede pr. 31. august.  

Peter Cilleborg Carlsen startede som ny pædagog i august, men valgte at søge nye 

udfordringer ved årsskiftet. 

Jeanette Hansen, vores dygtige sekretær, valgte at gå på efterløn efter 11 ½ år 

med udgangen af september måned, men vil heldigvis i en periode hjælpe med 

overlevering mm.  
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Lars Jähger/ Lars pedel (Storelars), stoppede midt i oktober måned. Han glæder 

sig til pensionslivet efter 19 år gode år på skolen.  

4 medarbejdere, som vi vil savne for deres store indsats, for deres engagement i 

hverdagen og som gode kolleger. Vi ønsker dem alle held og lykke fremover og 

siger ”på gensyn” med ønsket om, at de kigger forbi.  

 

Velkommen: 

2 nye pædagogmedhjælper i sfo og børnehave fra august. 

Frederikke Rosendorf er ansat i et år som pædagogisk medhjælp i sfo, førskole og 

børnehave, og Mille Duelund Dorka som ekstra pædagogisk medhjælp i 

børnehaven. 

Anette Nowak Thykjær startede 1. september som afdelingsleder i sfo’en. 

Marie-Louise Egel Andersen blev skolens nye sekretær fra 1. oktober. 

Brian Nørholm er skolens nye pedel fra 1. november 

Ligeledes startede Leila Elisabeth Brok som er uddannet pædagogisk assistent i 

børnehaven 1. november. 

Matilde Rasmusen blev ansat i december som barselsvikar fro Pernille Petersen i 

børnehaven. 

Peter Nielsen blev ligeledes ansat i december måned som barselsvikar for 

Susanne Schaeffer i skolen.  

 

Rigtig hjertelig velkommen til jer alle. Vi mærker hurtigt jeres store engagement, 

ansvarlighed og værdifulde deltagelse i hverdagen med børn, elever, forældre og 

kolleger. 

Det er fantastisk, at vi kan få ansat kompetente medarbejdere, der vil være med 

til at skabe de bedste muligheder for vores gode friskole, om det er for et år eller 

mange år!! 
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Skolens ledelsesteam er igen på skinner og klar på ny spændende udvikling, 

sammen med resten af personalegruppen og bestyrelsen.  

TAK: 

 

Kære alle, medarbejdere, ledelse, bestyrelse og forældre – I har sammen skabt en 

”FLOT” friskole i Stige, der gør en forskel for børnene i børnehaven, og for 

eleverne i sfo’en og i skolen. Sammen skal vi forvalte vores frihed til det vi ønsker!   

Igen en ekstra stor tak til hele vores personalegruppe og ledelsesteamet for jeres 

enorme engagement og ansvarsfuldhed. Jeg oplever jer hjælpsomme, lydhøre, 

iderige og pragmatiske i jeres virke på Stige Friskole. Jeres arbejde har afgørende 

betydning for vores børn og elevers udvikling. 

Tak for et stadig godt og indholdsrigt samarbejde med bestyrelsen. Jeg sætter 

stor pris på jeres løbende bidrag.  

 

Jeg ser fortsat frem til en berigende deltagelse i det forpligtende fællesskab med 

skolens børn, forældre, personale og bestyrelsen, hvor vi sammen kan finde 

løsninger til de opgaver og udfordringer, der måtte komme. 

Tak for ordet og jeres opmærksomhed. 

Dan Simonsen Christiansen, Skoleleder  

Stige Friskole april 2022  


