
Faaborg marts 2022.  

Formandens beretning 

Året der gik  
2021-2022 har desværre været endnu et år plaget af corona, som har været med til at diktere hvordan 

skolen skulle agere i forskellige restriktioner - heldigvis ser det ud til, at vi nu er kommet igennem, efter en 

stor fælles indsats fra børn, forældre og medarbejdere. Tak for det.  

Ny skoleleder 
I efteråret 2021 blev der afholdt ansættelsessamtaler til stillingen som skoleleder. Hanne Reynolds Rygaard 

er tiltrådt som ny skoleleder, Hanne har en stor erfaring med sig fra tidligere, høj faglighed og ikke mindst 

en skøn ro og et gåpåmod hvor fagligheden og trivslen er i fokus, både for børn og ansatte. I bestyrelsen 

glæder vi os over vores forholdsvis nye samarbejde med Hanne og ser frem det kommende arbejde, hvor vi 

bl.a. påbegynder udarbejdelse af principper for skolen.  

Valg til skolebestyrelsen 
Som forældrerepræsentanter har vi været nødsaget til at konstituerer os på ny, pga. sygdom, hvilket har 

betydet at Tina Christensen er tiltrådt som formand. Vi har snart valg til skolebestyrelsen og vi håber 

meget, at der kommer mange kandidater som vil være med til at skabe den bedste skole for vores børn. I vil 

få mere information om det kommende valg til skolebestyrelsen her på aula, men vi vil allerede nu 

opfordre til at hvis man overvejer om arbejdet i skolebestyrelsen kunne være noget for dig, at du melder 

dig som kandidat eller tager fat i os med evt. spørgsmål. 

Trivsel 
Alle ansatte har for nyligt deltaget i et weekendseminar hvor der er arbejdet med trivslen for de ansatte, 

dette har været prioriteret højt, da der efter den tidligere ledelse har været behov for at bearbejde 

oplevelser. På seminaret blev der set tilbage men især også fremad. Som skolebestyrelse er vi meget 

opmærksomme på de ansattes trivsel og vi forsøger at give så mange skulderklap som muligt, vi ved, at det 

vil være en vedvarende proces for at sikre både deres og dermed også elevernes trivsel.   

Skolebestyrelsens arbejde  
Vi har som skolebestyrelse godkendt det kommende års budget og vi arbejder frem mod et skoleår hvor 

elevernes skema afkortes mod mere understøttende undervisning.  

Elevrådet og skolebestyrelsen har i fællesskab udarbejdet princip om bl.a. erhvervspraktik i 8. årgang samt 

hvornår udskolingens elever kan forlade skolen i pauserne. 

Skolebestyrelsen ser desuden med stor glæde og stolthed på det nye Campus for vores 10. klasser, som 

havde sin opstart i sommers, elevtallet for det kommende skoleår er stigende. 

Renovering af afdeling Uglen  
Det store projekt med renovering af afdeling Uglen er i fuld gang, vi har netop tilset arbejdet som skrider 

frem planmæssigt og vi forventer, at de nyrenoverede bygninger skal i brug til det nye skoleår. Det er 

moderne faciliteter med flere små rum, i de store rum samt nye, indbydende udendørs områder. 

 

På skolebestyrelsens vegne, formand for skolebestyrelsen Tina Christensen. 


