Forpersons beretning Rørvig friskole 2020/21

Skoleåret 20/21 har været endnu et år stærkt præget af Covid-19. Skolens ledelse og personale har brugt
rigtig meget energi på at får nødundervisning til at fungere for de fleste. Hvilket vi som bestyrelse har fulgt
tæt på sidelinjen. Rigtig mange beslutninger er blevet taget og rigtig meget kommunikation er blevet sendt
ud som information til hjemmene.
Det betyder også at indsatsområderne i bestyrelsen ikke har været omfattende. Det ville ikke give mening at
fylde mere på en allerede voldsom agenda for ledelse og ansatte og jeg vil i øvrigt rette stor tak til alle på
Rørvig friskole for at have klaret udfordringerne med Covid-19 på bedste vis.

Hvis jeg alligevel skal løbe året igennem så kan jeg fremhæve følgende punkter:
Lilleskolernes sammenslutning
D. 31. august 2020 udtrådte Rørvig friskole af Dansk friskoleforening sammen med mange andre lilleskoler.
På repræsentantmødet i maj 20 afgjorde skolerepræsentanterne Lilleskolernes Sammenslutnings fremtid –
Efter et par år sammenlagt med Dansk Friskoleforening kunne man i lilleskolernes sammenslutning mærke,
at der ikke var den rigtig synergi og lilleskolernes sammenslutning bedre ville kunne understøtte og udfordre
skolernes organisation, ledelse og pædagogik samt nære den særlige lilleskoleånd ved at stå alene.

Elevtal
Pr. 5. september 2020 var der 165 elever på Rørvig friskole og her i maj 21 er der starte 19 nye minifritter.
Der har nu i flere år været et pænt elevtal og i flere klasser er der ventelister.

Opdateret Strategi
I september 2020 genoptog bestyrelsen strategiarbejdet der var blevet påbegyndt i foråret 20, men som jo
blev pænt stoppet af Covid-19.
En aften i september afholdte bestyrelse og ledelse et spændende møde, hvor der var fokus på det materiale
vi havde med fra workshop i marts 20, en workshop hvor forældre, lærer, ledelse og bestyrelse deltog.
Ud af materialet kom et fint værktøj der skal danne rammen for skolens tilgang til undervisning og
fællesskab. Begreber som, Indsigt/udsyn, Kreativitet og Bæredygtighed vil blive grundstenene.

Den 3. oktober skulle have været en lørdag med åbent hus, men arrangementet kunne ikke gennemføres pga.
Corona restriktioner, til gengæld gennemførte vi en fin workshop baseret på videreudvikling af
strategiværktøjet.
På workshoppen deltog. Lærer, ledelse og bestyrelse. Lærerne kom med deres in put til hvordan de ville
bruge grundstenene i deres dagligdag. Mange gode forslag så dagens lys. Ideen var at det nu skulle bruges
aktivt og at eleverne efterfølgende også skulle komme med deres ideer til hvordan den bedste skole ser ud,
de skulle også sætte deres præg på strategien. Desværre tog en ny Corona nedlukning alt luften ud at tiltaget.

Kort om andre aktiviteter og tiltag:




Rørvig Idrætspark – jeg vil lade støtteforeningen uddybe, men stor tak for en dejlig multibane som
nu beriger skolens udendørsområde.
Musikskole – bestyrelsen har fortaget indledende øvelser til at prøve på at få en afdeling af
musikskolen til Rørvig. Det kan godt blive svært, men arbejdet fortsætter.
Dårlige betaler – Ledelsen og bestyrelsen har i år måtte skærpe kravene for hvordan man betaler, alt
for mange er for ustabile ift. betaling.

Til slut er der bare tilbage at sige, at jeg håber den nye bestyrelse følger op på de tiltag Corona har stoppet og
at skoleår 21/22 bliver et år med mange spændende projekter til gavn for skolen og fællesskabet.

