
Evaluering af skoleåret 17-18   
 

På bestyrelsesmøde og lærermøde i oktober har vi evalueret skoleåret 2017-18.  

Det forgangne skoleår bar præg af lederskift efter at Birthe Dueholm gik på efterløn december 2017. Helle 

Bjerg fra bestyrelsen lod sig konstituere som leder og virkede et halvt år indtil vi ansatte Ane Lambæk i juli 

2018. Efter to runder med ansøgere, ansatte Skolen Ane. Hun havde den proaktive, modige og unge profil, 

som skolen søgte, og som skolen ville bygge på. Det har vi ikke fortrudt. Skolen trives og går med støtte 

skridt fremad på alle vigtige punkter.  

Fokuspunkter og tiltag i skoleåret 17-18:  
• Fysiske forbedringer ude og inde.  

• Anerkendelse (positiv ånd) 

• Sund skole med masser af bevægelse – og ro 

• Klub 

Fysiske forbedringer    
Dette punkt har vi taget med i år, da der sidste år er investeret massivt i skolens rum, ydre som indre. Disse 

investeringer har også betydning for trivslen på skolen – helt grundlæggende, selvom det kan virke 

sekundært. Skolens bygningsmasse er renoveret for lidt under ½million kroner. Midlerne hertil er støtte fra 

en velgørende fond på egnen.  Konkret er skolens murværk omfuget overalt, taget er efterset og 

understrøget, hvor det har været muligt, tagrender er efterset – indgangspartiet er renoveret med nye 

døre. På legepladsen er der indkøbt to nye legeredskaber samt bygget et nyt legehus. Alt sammen har det 

understøttet ønsket om mere og bedre benyttelse til glæde for elever og ansatte på Friskolen. Dette er et 

fokuspunkt også i næste skoleår.  

Anerkendelse 
I Fjaltring Friskole har alle lærere og pædagog en positiv tilgang til alle elever. Samtidig har vi også arbejdet 

med at alle elever skal tages alvorligt, med både personlige såvel som faglige styrker og udfordringer lige 

delt. Udfordringer mødes aktivt og åbent i en anerkendende, understøttende skolekultur. Det skaber den 

tryghed, der er og har været kendetegnende for vores lille Friskole. Det er grundlaget for læring.   

Sund skole 
Især i perioden efter lederskiftet til Ane er skolens tilbud i det kropslige fag, gymnastik og idræt styrket 

yderligere, ligesom der er indført nye undervisningsformer, der understøtter en større kropslighed med 

elementer fra både afspænding og idrætsgymnastik. Skolen har fortsat lange pauser med leg og bevægelse.   

Klubtilbud 
Skolen har fået et tilbud ved siden af SFO’en. Et tilbud om klub med musik- og/eller bandundervisning 

umiddelbart efter skoletid.  Dette er med til at styrke skolens kreative tilbud. Musikrummet benyttes også i 

musikundervisningen. 

   


