
 
 

 
17. maj 2022 

Kochs Skoles årsmøde: 

Godaften, jeg hedder Martin Kærup og er bestyrelsesformand for fælles-

bestyrelsen på Kochs Skole. Jeg er far til William, som går i 4.b og Edgar, som går 

i 2.b, på skolen. 

Jeg vil gerne starte med at fortælle generelt om Fællesbestyrelsen og dens 

arbejde: 

Fællesbestyrelsen består af skolens ledelse, tre lærerrepræsentanter og syv 

forældrerepræsentanter.  Forældrerepræsentanter vælges på årsmøder – i dag 

er der to forældrerepræsentanter på valg.  

Fællesbestyrelsen har nogle arbejdsopgaver som vi løbende arbejder med, 

såsom skolens økonomi og undervisningen på skolen.  Men ud over de konstante 

opgaver har vi også andre opgaver som kan fylde mere eller mindre i en 

pågældende periode. Fællesbestyrelsens fokus er på et strategisk niveau. Det 

betyder, at der arbejdes meget med hvad Kochs skal næste år og hvordan Kochs 

skal være om 5 år eller 10 år. 

Her i aften vil der senere være præsentationer af arbejdet med tre af de 

langsigtede og strategiske opgaver, som fællesbestyrelsen har arbejdet med de 

sidste år. Tiltag som netop vil påvirke Kochs Skole de næste 5 år, 10 år eller mere. 

Disse tiltag er: 

• Ombygning og nybygning af Kochs Skole 

• Forbedrede fritidsordninger og Klub GRØN 

• Den fremtidige integration mellem Kochs International og Kochs National 

(Den danske afdeling) 

Det der hele tiden er fællesbestyrelsens ledestjerne - i det vi gør - er skolens 

værdier; de værdier, der leves ud på skolen hver dag af medarbejdere og børn. 

De værdier som er fællesskaber, kreativitet og virkelyst. 

 

Ombygning og nybygning 

Første tiltag er ombygning og nybygning af Kochs Skole. Da vi på Kochs Skole 

gennem de seneste 6 år har forøget antal af skolebørn men næsten 20% uden 

af forøge det samlede areal af undervisningslokaler, besluttede fælles- 



 
 

 

bestyrelsen i juni 2021 at afsætte et to-cifret millionbeløb til ombygning og 

nybygning af Kochs Skole. 

Fællesbestyrelsen valgte sidste sommer – gennem et udbud – et kompetent 

team af rådgivende ingeniør og arkitekter til at bistå os i processen med af skabe 

de bedste nye rammer for alle aktiviteter på skolen. Derfor har vi på skolen og i 

fællesbestyrelsen, det sidste år, brugt meget energi på at skabe planerne for 

disse nye fysiske rammer for Kochs.  

Vi er på Kochs Skole i besiddelse af nogle gamle bevaringsværdige bygninger, 

som vi skal passe på, samtidig med at vi skal have plads til en ny skolebygning på 

vores grund. Processen med at få grundlaget på plads, på en måde så både 

Kommune og andre interessenter er tilfredse, har taget mere tid end først 

forventet. Vi er nu så langt i denne proces, at vi kan dele detaljerne i projektet. 

Ombygningen består af mange mindre dele. Første del er, at vi inden 

sommerferien begynder at tage ”villaen i brug”, herefter vil der komme en 

renovering af den nuværende biblioteksbygning, derefter en nybygning på den 

nordøstlige del af grunden, og endelig ombygninger i de resterende bygninger.  

Derfor vil der fra denne sommer og den næste lange periode være bygnings-

arbejder på vores skole. I vil om lidt have mulighed for tale med byggeudvalget 

om vores ombygning og nybygning af Kochs Skole. 

 

Forbedrede fritidsordninger og Klub GRØN 

Fællesbestyrelsen stod i 2020 bag en forældretilfredshedsundersøgelse. En af 

de ting, der vi kunne ses af denne undersøgelse, var at flere forældre pegede på, 

at et opgraderet fritidstilbud til alle børn var højt på ønskelisten. Med afsæt i 

dette, initierede fællesbestyrelsen et forløb, der har til hensigt at forbedre vores 

fritidstilbud. Dette forløb har kørt over de sidste år og på det seneste har 

personalet deltaget på fem inspirationsoplæg på VIA. Efterfølgende er den 

nuværende struktur drøftet samt mulighederne for forbedringer heraf. Med 

fortsat fokus på den frie leg, er strukturen i den fremtidige FO og Klub GRØN nu 

gentænkt. Hvordan fremtidsplanen for Klub GRØN og FO ser ud, vil vi gerne 

fortælle jer mere om lidt. 

 

  



 
 

 

Den fremtidige integration mellem Kochs International og Kochs National 

På årsmødet i oktober 2016 kunne daværende formand for fællesbestyrelsen 

berette om, at der var taget beslutning om at etablere en international afdeling 

på Kochs Skole. Hun nævnte i sin beretning at: Vi tror på, at det vil være en 

dannelsesmæssig gevinst for både de danske og de internationale børn og at 

Kochs Skoles værdier vil være en styrke i et internationalt skoletilbud og omvendt. 

På årsmødet året efter blev der så berettet om, at vi nu havde 18 internationale 

elever på skolen og Kochs International var en realitet. 

Siden starten er Kochs International vokset, og vi har sidste år i fællesbestyrelsen 

vedtaget at vi opretter den 6. internationale klasse på skolen. Med en nu fuldt 

klassemæssigt udbygget International afdeling, fra skolestart august 2022, med 

næsten 100 børn, er det vigtigt at erkende, at der er forskel på den 

internationale afdeling vi havde det første år, og den internationale afdeling, vi 

har nu. Det der var let, da det var en mindre afdeling, er måske ikke så let mere; 

det, der var behov for før, har måske ændret sig til et andet behov nu. Derfor 

gør vi lige nu status over integrationen mellem de internationale og de danske 

klasser, så vi kan finde det rette ambitionsniveau for den nu større 

internationale afdeling. Dette på en måde hvor det netop bliver en 

dannelsesmæssig gevinst for både de danske og de internationale børn, uden at 

vi strukturmæssigt spænder ben for os selv. Status på dette kan høre mere om, 

om lidt. 

 

Økonomi 

Det er vigtigt, at vi som fællesbestyrelse hele tiden er opmærksom på 

økonomien på vores skole. Når vi gerne vil udvikle den skole vi har, er det udover 

visionerne selv, også vigtigt at have økonomien med. På den ene side er det 

vigtigt ikke at starte større visionære projekter, end vi har råd til at gennemføre; 

på den anden side skal vi heller ikke stoppe de vigtigste udviklende projekter, vi 

har økonomi til at gennemføre. 

Vi har derfor et mål om kun at generere et beskedent overskud på skolens drift. 

Vi har i år et større overskud end vi normalt planlægger med, men med baggrund 

i de investeringer, vi kigger ind i omkring byggeri, vurderer vi i fællesbestyrelsen,  

 



 
 

 

at det i denne situation er fint at have lidt flere penge på skolens konto end 

målsætningen. 

 

Afslutning 

Til slut vil jeg gerne takke alle der har arbejdet for Kochs Skole siden sidste 

årsmøde: børn, lærer, ledelsen, administrationen, forældreråd i alle klasser, 

vikarer, forældre og alle andre med tilknytning til Kocks Skole: Tak for jeres 

indsats. Også mange tak til alle jer, der har mødt op her i aften.  

Noget af det særlige ved vores skole er, at den er vores alles. Derfor gør det 

oprigtigt en forskel, at I som forældre tager jer tid til at deltage og gå i dialog, 

som I eksempelvis gør ved at være her i dag. Vårmarked for hele skolen eller 

pizzaaften i den enkelte klasse gør en stor forskel, og er ikke bare hyggeligt, men 

også en måde at vise, at vores værdier, fællesskab, kreativitet og virkelyst, har 

rod i praksis her på Kochs. 

 

Til slut en special stor tak til vores skoleleder Jens. Jens har jo valgt at prøve 

kræfter med et nyt job fra skolestart til august, og derfor er i aften det sidste 

årsmøde på Kochs Skole, hvor Jens er vores skoleleder. Som formand har jeg 

virkelig sat pris på dig Jens som person og værdsat det samarbejde vi har haft. 

Jeg ved jeg taler for hele fællesbestyrelsen, når jeg siger at det engagement du 

har udvist for at ville det bedste på hele Kochs Skole er et forbillede for os andre. 

Jens du har ydet en helt fantastisk indsats for vores skole, så en KÆMPE tak for 

arbejdet.  

 

 

 

 


