Årsmøde 9. oktober 2018
Skolelederens beretning
Jeg indledte Jens Andersens oplæg med at fortælle om - og vise en video af - vores
nyformulerede værdigrundlag.
Jeg har besluttet i år at skrive en lidt anderledes beretning. Det bliver ikke en fortælling om
året, der er gået, men i stedet nogle overordnede betragtninger om vores værdigrundlag og
hvilken rolle det spiller på og for skolen.
Derefter vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål og en dialog om jeres rolle i frohold til
værdigrundaget med udgangspunkt i Jens’ oplæg.
Vores værdigrundlag, formuleret, følt og levet er helt afgørende for os som fri grundskole.
Det er afgørende for vores måde at væres skole i samfundet, det er afgørende for vores
ledelsesmæssige beslutninger om skolens fremtid og for vores beslutninger i
dagligdagen. Det er afgørende for måden, vi er sammen på og for det, vi gør i dagligdagen i
den enkelte klasse, og det vi gør sammen på hele skolen.
Vores værdigrundlag gennemsyrer skolen og får den til at hænge sammen. Det er
værdigrundlaget, der gør Kochs Skole til noget særligt.
I Danmark har vi et unikt skolesystem.
Der er en god folkeskole, som er et tilbud til alle børn i Danmark.
Ved siden af det er det muligt at oprette frie grundskoler, som forældre kan vælge, hvis de
ønsker en skole med et særligt værdigrundlag.
Staten betaler en del af udgiften til disse skoler.
Det resterende betaler forældrene for deres frie valg. Det er prisen for at få en skole med et
særligt værdigrundlag. Derfor er vores værdigrundlag vores eksistensberettigelse.
Vi skal have et klart og tydeligt værdigrundlag, der kan forklare, hvorfor man skal vælge at
betale for at gå på Kochs Skole fremfor at vælge den gratis folkeskole.
I vores værdigrundlag betoner vi fællesskaberne, relationerne og samarbejdet mellem
både børn, forældre og medarbejdere.
Vi betoner mangfoldigheden og rummeligheden; man skal ikke være på en bestemt måde
for at være en del af Kochs Skole.
Vi synes, det er vigtigt at man tør begå fejl, men man skal gøre det så godt, man kan og
bidrage til fællesskabet med det, man kan.
Vi betoner vigtigheden af åbenhed, kulturelt udsyn, nysgerrighed og mod.

Og så er det en selvfølge for os, at vores kerneopgave er at danne livsduelige børn. Alle
børn på Kochs Skole skal blive så kompetente som de kan. Både fagligt og socialt.
Vores værdigrundlag understøttes af vores børnesyn, som vi er ved at lægge sidste hånd
på formuleringen af.
Her siger vi blandt andet at ”vi tror på og ser, at alle børn ønsker at lære noget” og at ”vi
grundlæggende tror, at børn vil samarbejde, hvis de kan.”
Og vi slutter formuleringen af vores børnesyn med at skrive, at vi har et ansvar for at møde
alle børn med oprigtig nysgerrighed.
Alt dette skal gerne kunne mærkes i hverdagen på skolen, i klassen, i forældresamarbejde,
i vores traditioner og i vores beslutninger.
Og det synes vi i høj grad, det kan.
Bare et par synlige eksempler:
Vi har et fællesrum, som er for både børn og voksne.
Vi har store og små venner.
Vi har et ressourcecenter og vores egen psykolog til at støtte op om der, hvor det er svært.
Vi arbejder med MOT i udskolingen.
Vi har emneuger på tværs af klasserne.
Vores skolefest oser af fællesskaber og virkelyst. Børnene er stolte og vil gerne bidrage.
Vores mange øvrige traditioner: Kochssamlinger, vårmarked. TRAINkoncert og
juleafslutning.
Til vores dimission er det en selvfølge for os, at alle skolens børn og voksne er sammen
om at sende afgangseleverne videre ud i verden.
Vi har spilleregler om skolehjemsamarbejdet, der understøtter de gode relationer.
På Kochs Skole bliver der sagt god morgen.
Når der kommer gæster på skolen, nævner de næsten altid oplevelsen af åbenhed og
imødekommenhed fra de børn, de møder.
Jeg kunne blive ved med at nævne synlige ting på skolen, der bekræfter tilstedeværelsen
af vores værdier. Jeg håber også, at I kan kende det fra jeres møde med skolen.
Og ud over de synlige eksempler, er der alt det, der sker inde i den enkelte klasse, mellem
børnene og de voksne, der også afspejler vores værdier.

Jeg har netop i sidste uge siddet til de årlige klassekonferencer, hvor klasselærerne for
hver klasse mødes med ledelsen og ressourcecenteret med fokus på trivsel og det sociale
liv i klassen.
Her bliver det tydelig for mig, at værdigrundlaget lever i hver eneste klasse. Jeg oplever, at
lærerne har stor fokus på at understøtte det enkelte barn som en del af fællesskabet.
Jeg oplever, at lærerne tager deres ansvar for både den enkelte, helheden og fællesskabet
meget alvorligt.
Vi vil gerne arbejde målrettet for, at værdierne fortsat hele tiden er i fokus.
Vi har både i bestyrelsen, ledelsen og blandt lærerne talt om, hvordan det kan komme
endnu mere ud og leve i hverdagen.
Vi har fx besluttet at den første store opgave i vores pædagogiske udvalg skal være at
igangsætte nogle konkrete tiltag, der kan understøtte vores værdigrundlag og børnesyn i
undervisningen.
Også på et mere overordnet plan er værdigrundlaget vores pejlemærke.
Ledelsen og bestyrelsen kigger på det, når vi træffer overordnede beslutninger eller
iværksætter nye tiltag og forandringer.
Når vi skal beslutte, hvordan vi vil ny-indrette vores fællesrum, vores bibliotek og vores
klasselokaler, har vi vores værdigrundlag i baghovedet.
Når vi har besluttet os for at kigge ind på vores fritidsordning, er det en selvfølge, at et
vigtigt mål er, at vores FO fortsat skal understøtte vores værdier og være med til at styrke
børnenes relationer og fællesskaber.
Når vi har ønsket at starte en international afdeling og lade den være en integreret del af
den danske afdeling, er det fordi vi tror på, det er den bedste måde at sikre børnenes
kulturelle intelligens. Det er naturligt, når vi har et værdigrundlag, der betoner udsyn og
mangfoldighed som vigtige dimensioner.
Når vi optager børn på den internationale afdeling, er det vigtigt for os at også dé ved, at de
vil starte på en skole med nogle særlige værdier, der ikke i så høj grad dyrker individet men
i stedet har fællesskaberne som omdrejningspunkt. Det får nogle internationale familier til
at vælge os fra.
Til gengæld har vi oplevet, at de forældre, der starter, giver udtryk for, at de får, hvad de er
blevet lovet, og at de er rigtig glade for at være en del af et fællesskab på en dansk skole.

Det rygte spredes, så vores internationale afdeling er vokset hurtigere, end vi havde turdet
håbe.
Vi er glade for de nye formuleringer af vores værdigrundlag.
Jeg synes, de har været med til at skærpe vores opmærksomhed omkring, hvem vi er, og
hvad vi vil og holde hinanden fast på, at det er på værdigrundlagsvægten, vi skal veje vores
beslutninger.
Det er skønt at se værdigrundlaget blomstre på skolen.
Men nogle gange står vi med udfordringer, der ikke kan løses med blomstrende tilvalg.
Nogle gange kalder udfordringerne på prioriteringer og fravalg. Nogle gange skal vi træffe
beslutninger, der alt andet lige gør ondt på nogen.
Det mærkede vi fx, da vi for nogle år siden blev ramt af store besparelser.
Det er her de fine ord, skal stå sin prøve. Men måske er det netop i disse situationer vigtigt
at have et værdigrundlag, vi kan læne os op af, så vi ved, hvad vi i hvert fald ikke må røre
ved.
Senest er vi i stigende grad blevet udfordret, fordi vi på skolen oplever, at vores
børnegruppe ændrer sig.
Flere og flere børn udfordres i skolehverdagen.
Flere og flere børn har opmærksomhedsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, sociale
eller psykiske udfordringer.
Det gælder ikke bare på Kochs Skole. Det er også meldingen fra alle andre skoler i landet.
Som privatskole har vi en mulighed for og ret til at sortere i de børn, vi optager.
Vi har muligheden for at sige, at det gider vi ikke at bøvle med.
Men med formuleringen af vore værdigrundlag, har vi sagt højt, at vi ønsker at være
rummelige, og vi ønsker mangfoldighed.
Er vi klar til at stå ved det, når det bliver besværligt, når det måske ikke i første omgang er
til gavn for mit barn?
Når det måske ligefrem kræver, at der er noget, vi skal gøre anderledes eller noget, vi er
nødt til at give afkald på?

Den drøftelse havde vi i bestyrelsen i foråret, og vi var helt enige om, at vi selvfølgelig
fortsat vil være en skole for alle. Vi synes, vi som fri skole, er forpligtede til at påtage os en
del af det sociale ansvar.
Det er forudsætningen for, at ideen om frie skoler er god og holdbar.
Men når vi har dét værdigrundlag og dét børnesyn, vi har, er det ikke bare af hensyn til
samfundet eller nogen anden.
Det er først og fremmest fordi, vi tror på, det er godt for vores børn.
På den lange bane er jeg helt sikker på, at rummelighed og respekt for fællesskaberne er
en gave at give vores børn med videre ud i livet.
Det er netop livsduelighed.
Men det er vigtigt, at vi tør tale om der, hvor det kan være svært. At vi tør tale om, at når vi
vil fællesskabet og inklusionen, så kræver det noget af os alle sammen.
Det er præcis det, vi mener, når vi skriver at alle skal bidrage med det, de kan.
Det håber og tror jeg at I, i lighed med forældrene i bestyrelsen, synes er det rigtige og vil
understøtte det.
Og jeg håber, I igennem Jens oplæg også har fået nogle argumenter for og værktøjer til
det.
Jeg er glad for og stolt over at stå i spidsen for en skole, der har et værdigrundlag med
fællesskaberne i centrum.
SAMMEN KAN VI MERE.
Tusind tak til alle for at bakke op om det.
Til børn og forældre
Til medarbejdere og mit lederteam
Tak til bestyrelsen for et kæmpe stor frivilligt arbejde, på vegne af alle forældre på skolen.
Særlig tak til Mette, der blev ny formand sidste år. Jeg er rigtig glad for vores samarbejde.

