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Kære alle  
 
”Det her, det er Kochs Skole, når det er allerbedst” sagde en far til mig på vores jubilæumsdag. 
”Det er fantastisk at opleve, hvad I kan skabe i fællesskab og det er fantastisk at opleve den 
glæde, der er ved at være sammen om det.” 
-Og han tilføjede: ”Men det behøver ikke være så stort. Det er præcis det samme, jeg oplever stort 
set hver dag, jeg kommer på skolen. Jeg ville ønske at alle fik lov at opleve sådan et fællesskab på 
en skole.” 
 
Det gjorde mig selvfølgelig glad og stolt. Det fortæller mig at vores værdier, FÆLLESSKABER, 
KREATIVITET OG VIRKELYST ikke bare er ord, men gennemsyrer dét, vi gør og skaber en god 
skole for vores børn. 
Jubilæet var en enestående oplevelse for os alle. Det samme var vores fælles dag i Tivoli 
Friheden. 
 
Jubilæet erstatter i år skolefesten i februar. 
Vi skal snarest tage stilling til om september er et bedre tidspunkt for skolefesten, så vi holder 
skolefest igen i september 2017 (i en lidt mere ydmyg udgave) eller om vi går tilbage til den gamle 
model med skolefest forud for vinterferien, men altså så først i 2018. 
 
Samtidig med jubilæet fik vi en ny hjemmeside. Vi har gennem lang tid været enige om, at vi 
trængte til en hjemmeside, der rent faktisk giver et billede af den fantastiske skole vi har. Både i 
ord, billeder og layout. Vi er rigtig glade for vores nye side, hvor de mange billeder er med til at 
vise, hvem vi er. 
I forbindelse med vores nye hjemmeside, besluttede vi os for at afvikle vores 40 år gamle ”hus”. Vi 
syntes ikke, det repræsenterede skolens værdier om fællesskaber. Vi arbejder i øjeblikket på at få 
skabt et nyt logo, som bedre repræsenterer skolens værdier, og som vi kommer til at identificere 
os med, -måske de næste 40 år. 
 
Som I ved, har vi gennem længere tid overvejet at starte en international afdeling på Kochs Skole. 
I august traf bestyrelsen den endelige beslutning om at byde internationale børn indenfor på Kochs 
Skole fra august 2017. 
1. november ansatte vi Anders Terp som afdelingsleder for den internationale afdeling. 
Vi vil ikke være en international skole. Vi vil fortsat være Kochs Skole, med Kochs Skoles værdier, 
men fremover med en international afdeling som en integreret del. 
Vi vil tilbyde et billingual skoletilbud, dvs. klasser der undervises både på dansk og engelsk. Vi 
ønsker på den måde en international afdeling, der bliver fuldt integreret med resten af skolen, til 
glæde for alle parter. 
Vi er i fuld gang med at diskutere, hvordan vores Kochs model skal være i praksis, og det inviterer 
vi medarbejderne og forældrene til at deltage i i det nye år. 
 
Målgruppen for vores internationale afdeling er udenlandske børn, der gerne vil være en del af det 
danske samfund og en del af en dansk skolekultur, når de bor i Danmark, to-sprogede børn, 
danske børn, som har boet i udlandet og gerne vil vedligeholde deres engelsk eller danske børn, 
hvis forældre påtænker at flytte til udlandet. 



Tænk over, om I kender nogle, der kunne være interesserede i et internationalt skoletilbud 
integreret i en dansk skole. 
Vi glæder os meget til at byde de første elever velkomne til sommer og til på den måde at berige 
Kochs Skole. 
 
Vi håber at kulturmødet og integrationen kommer til at række ud over skoletiden. Vi forestiller os at 
der også kan blive integration mellem danske og internationale familier uden for skoletid. 
Vi regner med at etablere venskabsfamilier og håber at bidrage til kulturmødet, fx gennem fælles 
arrangementer på skolen. 
Har du lyst til at bidrage til det og/eller har ideer til tiltag, der kan styrke kulturmødet, er du meget 
velkommen til at kontakte Anders på AT@kochs.dk 
 
Vi har gennem de seneste 7 år skrevet om økonomiske forringelser og været udfordret af at skulle 
navigere i det, passe på vores værdier og ikke miste gejst og lyst til at udvikle. 
Nu ser det endelig ud til at være vendt. I hvert fald for en periode. Vi har gennem de seneste to 
finanslove fået i alt ca. 20% af de beskårede midler tilbage.  
Vi tør ikke tro på, at det fortsætter sådan, men glædes over, at vi får disse midler netop i år, da vi 
på den måde bliver mindre sårbare i etableringen af vores internationale afdeling. Vi forventer, at 
det på længere sigt vil give overskud, men det vil selvfølgelig koste noget i etableringsfasen. 
 
Det er rigtig godt for Kochs Skole, og alle andre privatskoler at tilskuddet i disse år er lidt højere, 
men det er først og fremmest godt, fordi tilskuddet indirekte har indflydelse på, hvem der får glæde 
af tilbuddet om en fri grundskole i Danmark. 
De lavere tilskud har gennem de seneste år tvunget mange skoler (inkl. Kochs) til at hæve 
skolepengene og dermed måske afskære nogle fra muligheden for at vælge privatskoler til. 
Så vi er særligt glade for pengene, fordi de kan være med til at sikre, at vi fortsat kan være et tilbud 
til alle børn, også på vores internationale afdeling. 
Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi i de fremtidige budgetter skal afsætte ekstra midler til at styrke 
skolens sociale profil. Man kunne fx. tænke i en ekstraordinær fripladstilskudspulje. 
Vi ønsker som faderen, jeg refererede til i indledningen, at alle børn får mulighed for at opleve et 
sådant fællesskab. Ikke kun dem, hvis forældre har råd. Og vi tror på, at vi netop har ressourcerne 
til det på Kochs. 
 
I dag har vi været samlet til juleafslutning i kirken. Endnu én af Kochs Skoles dejlige traditioner 
med fokus på fællesskabet. 
Det var som altid en særlig oplevelse. Dejligt at så mange forældre igen i år tog sig tid til at 
deltage, til trods for at det i år ikke var en lørdag. 
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
Tusind tak for engagement og opbakning gennem 2016. Tak til jer alle, børn, forældre og 
medarbejdere der sammen skaber Kochs Skole. Både ved de store begivenheder og i hverdagen. 
På gensyn 3. januar. 
 
 

Kærlig hilsen 
Lisbeth 

 
	


