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Skoleåret 2016/2017 har været et år med store forandringer. Vi har sagt farvel til fem elever, nemlig Frida, 

Greta, Valdemar, Asta og Hannibal, og når skoleåret er slut, skal vi også tage afsked med Jakob, Rasmus og 

Sixten. 

Til gengæld har vi kunnet sige velkommen til Halfdan og Birk samt til vore tre gæsteelever, Bertram, Liva og 

Victor. Efter sommerferien får vi endnu en ny elev, nemlig Frederik, som er søn af den nye gartner og hans 

kone. 

Men det minder os alt sammen om, hvor vigtigt det er at have fokus på antallet af børn her på øen. 

Også på ”lærerværelset” er der sket store ændringer: Lise og Lars forlod os efter syv års ansættelse, og i 

stedet har vi fået Maja, Peter, Maria og Jonas. Det er gået rigtig godt, så det har vi grund til at være tilfredse 

med. De nye medarbejdere har vist rigtig god vilje, god energi og mange ambitioner på børnenes og skolens 

vegne.  

Sammenfattende kan vi sige, at det har været et skoleår med meget store forandringer og meget små 

problemer. 

I overgangsperioden mellem de tidligere lærere og de nye fik vi i øvrigt god hjælp fra Krista. På 

aktivitetssiden har det også været et begivenhedsrigt skoleår. Ud over de mange faste arrangementer har 

der været bi-dag med Ole Hertz, besøg på en hjemmeværnsflotille, bidrag til Rigsmødet, besøg af 

biologieksperten Rikke Risom og meget mere. Lærerne på vores skole er rigtig gode til at gribe de bolde, 

der bliver kastet, så skolen er med, når der sker noget, og så man udnytter alle de muligheder for lærerige 

arrangementer, der viser sig. 

Derudover har vi fået vedtaget en antimobbestrategi, og der er blevet arbejdet med kollegial supervision. 

Det er dejligt, at vi har en lærergruppe, der har mod til at kigge kritisk på sig selv. 

Der er også blevet arbejdet med nationale test, selv om de ikke er obligatoriske på vores skole. Det er fint, 

at I laver frivillige test, så vore børn får indblik i metoden, som jo bliver obligatorisk for dem, når de 

kommer i 8. klasse. 

Sluttelig kan vi glæde os over et lærerteam, der spænder bredt - både kompetence- og aldersmæssigt, og 

der er grund til at sige tak til Nick, fordi han altid har skolens bedste i fokus - ikke mindst, da han under den 

tidligere konflikt arbejdede hårdt for at undgå, at konflikten kom til at påvirke skolen og dermed børnenes 

hverdag. 
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