
 

 

Skolebestyrelsens årsberetning 2020. 

Kære elever, forældre og ansatte på Sønderskov-Skolen. 

Sommerferien står for døren, og endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning. Et skoleår der startede som 

mange andre, men som om lidt slutter helt anderledes, end nogen kunne have forudset. 

I disse uger skulle 9.klasserne have været i gang med deres sidste eksaminer, og skolen skulle have lagt 

rammer til den traditionelle 'sidste skoledag' med karameller og barberskum.  

Men i 2020 er intet som det plejer. Mere herom senere... 

Aula 

I efteråret så en ny kommunikaitonsplatform for landets skoler dagens lys. Aula var ventet med både 

forventning og spænding. For vi havde efterhånden vænnet os til Skoleintra, med alle dets fordele - og 

mangler, og ville Aula kunne levere på et bedre niveau?  

Umiddelbart virkede brugerfladen mere overskuelig, og mange arbejdsgange syntes enklere. I foråret 

'20 er platformen for alvor blevet tryktestet, og Aula har vist sig stadig at have en del svagheder. Vi 

håber, at man lærer af erfaringerne, og vil igangsætte en opdatering i den kommende tid. 

Princip om god kommunikation 

Bestyrelsen har i dette skoleår arbejdet med kommunikation på Sønderskov-Skolen. Det har udmyntet 

sig i et vedtaget princip, som snarest muligt vil blive tilgængeligt på skolens hjemmeside. Kort fortalt har 

vi diskuteret, både hvordan vi kommunikerer med hinanden, på hvilke platforme, svarfrister, til hvem 

man henvender sig hvornår, og så videre.  

Når vi kommer et stykke ind i næste skoleår, har vi planlagt at se på, om princippet virker som tænkt, og 

om der er brug for en tilretning. 

Med jævne mellemrum giver det god mening at se på, om de principper og politikker bestyrelsen 

vedtager trænger til et eftersyn. Regler for reglernes skyld er der ikke meget ved, og det er sundt, at vi 

løbende forholder os til, om de principper vi vedtager, skaber værdi i dagligdagen. 

I år har vi blandt andet diskuteret skolens mobilpolitik. For er det den optimale model vi har, og virker 

den ude i klasselokalerne? Elever, lærere, skolens ledelse og de forældrevalgte repræsentanter har 

diskuteret politikken, og efter en god dialog er vi endt ved, at mobilpolitikken, som den står nedskrevet 

nu, fortsat gælder. 

 

 

 
 



 

 

Forældrearbejdsdag 

I efteråret 2019 så et nyt tiltag dagens lys, hvor bestyrelsen inviterede til en frivillig arbejdsdag for 

forældre og elever. Dagen var både tænkt som en lejlighed til at få lavet tiltrængte småopgaver på 

skolen, men også som en mulighed for at mødes, og få talt om løst og fast relateret til skolen. 

Arbejdsdagen havde god tilslutning, og vi nåede i fællesskab rigtigt meget. 

I skoleåret 20/21 vil bestyrelsen igen invitere til to arbejdsdage; én i efteråret og én i foråret. 

LEAPS 

Sønderskov-Skolen blev sidste skoleår fuldt og helt en LEAPS-skole. Og arbejdsprotokoller, begreber som 

feedback, sokratisk samtale og alle LEAPS' gode værktøjer er nu en integreret del af dagligdagen. Flere 

gange om året er der mulighed for at opleve elevernes færdige produkter, med udstillingsaftnerne i for- 

og efterår som to fyrtårne. Flere tusind mennesker besøger skolen disse dage, og det er en fornøjelse at 

se elevernes stolthed og progression fra gang til gang. 

LEAPS er et fast punkt på bestyrelsens møder, og vi følger løbende med i den gode udvikling. 

Ved sidst afholdte udstillingsaften lancerede skolen en kompetencebank, hvor forældre og andre med 

tilknytning til skolens elever kan tilmelde sig. Alle med en kompetence eller passion inden for et område 

kan deltage, og ved tilmelding giver man lov til at man kan kontaktes. Det kan være for at komme forbi 

og give et oplæg til en klasse indenfor sit felt, eller for at invitere en klasse på besøg på sin arbejdsplads. 

Mulighederne er mange, og tiltaget er tænkt som en udvidelse af skolens 'ud-af-huset' virksomhed.  

Det er ikke sikkert alle i 'banken' kommer i spil, og man har altid mulighed for at takke nej, hvis man 

bliver kontaktet. Men vid at vi utroligt glade for hver eneste tilmelding. 

Politik 

En ny udmelding fra politiksk hold i år har været, at hver enkelt skole i højere grad end tidligere kan 

profilere og brande sig i kommunen. På Sønderskov-Skolen er man allerede godt i gang gennem LEAPS 

projektet, og den bevågehed det giver. Og bolden er nu givet op til, at vi i højere grad kan fortællede de 

gode historier, om hvad vi kan, og hvad der gør Sønderskov speciel. 

I den forbindelse skal det nævnes, at skolen for tiden oplever en øget tilgang af elever, og ledelsen 

løbende har samtaler med forældre og elever, der gerne vil være en del af Sønderskov-Skolen. Det er 

rigtigt dejligt. 

Trafik 

Flere gange i det forløbende år har vi diskuteret trafik ved og omkring skolen. For der opstår stadig 

uholdbare og farlige situationer, når elever skal bringes og hentes.  



 

 

Skolepatruljerne og de tilknyttede lærere gør en kæmpe indsats for, at  vores børn kan komme sikkert i 

skole. De skal på ingen måde agere politimyndighed, men kan komme os i møde og, om nødvendigt, 

hjælpe os med at huske færdselsreglerne.  

Desværre sker det, at patruljerne i de situationer overfuses og overhældes med ukvemsord.  

Det er ikke i orden, og vi vil gerne viderebringe en venlig men bestemt henstilling til, at vi alle 

respekterer skolepatruljerne, og de opstillede skilte med parkeringsforbud og standsningstider, der er 

omkring skolen. 

Corona  

I starten af marts måned i år blev hverdagen vendt på hovedet. Covid19-viruset var for alvor kommet til 

Danmark, og flere vidtgående tiltag blev iværksat. Og d.11. marts gik statsministeren på tv og varslede 

blandt andet landets skoler og institutioner lukket ned. 

Mange blev direkte berørt, og Sønderskov-Skolen blev forvandlet fra et sted med megen leben, aktivitet 

og leg, til et næsten fuldstændigt tomt hus med ekkoet rungende i gangene. 

De første dage var udfordrende; skolen havde meget kort tid til at omstille sig til den nye hverdag, Aula 

blev fyldt med beskeder, matematikfessor havde svært ved at rumme de mange log-in's, og begreber 

som nød- og onlineundervisning via Teams gjorde sit indtog. 

Vi har tidligere skrevet ud til jer alle om både undtagelser fra den normale undervisning og nyigangsatte 

tiltag. 

Af nyt siden det er, at alle elever nu igen er på skolen. Ikke med dage af fuld længde, og ikke med alle fag, 

da nødundervisningen nødvendiggør, at lærere og pædagoger ikke har mulighed for at undervise som 

tidligere. 

Men det er rigtigt dejligt at se alle friske og raske tilbage. Sønderskov-Skolen er nu engang bedst, når 

den er fyldt med glade elever, engagerede lærere, pædagoger og pedeller. 

Det har været en udfordrende tid; historieskrivning i real-time, men alle; lærere, pædagoger, elever, 

forældre, pedeller og ledelse, har ydet en formidabel indsats for at få det hele til at fungere.  

I medierne kan man for tiden læse, at flere organisationer med relation til folkeskolen er gået igang med 

at evaluere på corona-tiden indtil nu. For er der, midt i alt det hele, også gode erfaringer vi kan tage med 

os? Og kan nogle af de tiltag, man har indført, bruges videre? 

Vi har tyvstartet, og er der, helt lokalt, erfaringer vi kan rykke på allerede nu, bør vi gøre det. 

 

 

 



 

 

Til sidst vil jeg gerne takke alle for det forgange år. 

Tak til elevrådets repræsentanter for jeres arbejde. God vind fremover, og tillykke med eksamen. 

Tak til skolens lærere og pædagoger. I har alle ydet en imponerende indsats, og gør alle at Sønderskov-

Skolen er det dejlige og inspirerende sted at være, den er. 

Tak til vores tekniske personale. Der har skullet handles hurtigt i den sidste tid, og I har givet alle gode 

rammer at lære i. 

Tak til skolens ledelse og sekretariat. Året, og de sidste måneder i særdeleshed, har budt på mange 

opgaver man måske ikke umiddelbart finder i arbejdsbeskrivelsen. Tak for jeres ekstraordinære indsats.  

Og sidst, men ikke mindst, medlemmerne af bestyrelsen. Tak for jeres store engagement og gode 

arbejde, og for at I løbende og ofte stiller op til både dette og hint.  

Og slutteligt vil bestyrelsen gerne, på den anden side af sommerferien, og når retningslinierne tillader 

det, invitere alle til en gennemgang af årsberetningen, hvor der også bliver mulighed for at spørge ind til 

de berørte emner. 

I ønskes alle en god sommer. 

   

    

  


