
 
Bestyrelsens beretning 
 
 
Som ny formand for Elise Smiths Skoles bestyrelse, må jeg nu for første gang begive mig ud i at 
forfatte noget indenfor genren ” bestyrelsens beretning”. Jeg tog over på formandsposten efter at 
den tidligere formand, Anya Schlosser efter 7 år faldt for ”forældre-til-elev-på-skolen-kriteriet” og 
trådte ud af bestyrelsen. Anja har gennem alle årene lagt stort engagement i bestyrelsesarbejdet, 
og det var utvivlsomt ”store sko”, jeg i forbindelse med formandsvalget takkede ja til at forsøge at 
udfylde. Selvom jeg kun har siddet i bestyrelsen i en enkelt periode og er ny som formand, har jeg 
kendt Elise gennem mange år. Jeg er mor til to børn på skolen – i hhv. 7 klasse og 1. kasse - og to 
børn, der tidligere har gået på skolen, men nu er videre i uddannelsessystemet. Til daglig er jeg 
også selv en del af uddannelsessektoren, idet jeg er uddannelseschef på Marselisborg Gymnasium. 
 
Af større punkter i det nu afsluttede bestyrelsesår må især det netop påbegyndte byggeri af ekstra 
etagemeter over gymnastiksalen og med nyt sløjdlokale og spejlsal nævnes. Forud for at et sådant 
byggeri kan skydes i gang, ligger der et stort forarbejde – mest selvfølgelig i byggeudvalget, hvor 
skoleleder John Flyvholm og bestyrelsens næstformand Peter Risgaard lægger et stort og 
tidskrævende arbejde – hvilket jeg gerne vil benytte lejligheden til at sige en stor tak for. 
Processen har ikke været uden forhindringer, og vi måtte i det forrige bestyrelsesår undervejs 
træffe beslutning om, at skubbe opstarten, idet byggeriet viste sig at være langt dyrere end 
forudset af byggerådgiver. Nu er de første spadestik – i den dybe kælder – heldigvis taget, og vi 
kan se frem til, at de gener, et byggeri på matriklen uundgåeligt vil føre med sig, afløses af glæden 
ved at ibrugtage de nye lokaler og få et Elise Smiths Skole med endnu bedre fysiske rammer for 
vore elever.  
 
I februar måned – lige før coronanen satte en stopper for den slags – drog to lærere, skoleleder og 
undertegnede til Würzburg for at ”pleje” kontakten med vores to venskabsskoler i byen. Det har i 
de seneste år været svært for de tyske skoler at få tilstrækkelig mange elever til at tilmelde sig 
udvekslingsprogrammet. Da både bestyrelse og ledelse på Elise Smiths Skole er enige om, at 
udveksling er en meget lærerig oplevelse for vores 8. klasses elever – både tysksprogligt og ikke 
mindst kulturet og dannelsesmæssigt, valgte vi derfor at gøre en indsats for at bevare samarbejdet 
med de to skoler ved at gæste dem og dermed vise dem vores skoles engagement i projektet. Det 
tyske skolesystem har en noget anderledes struktur end det danske, og det er således ikke muligt 
for de to skoler at udveksle med hele klasser, sådan som vi gør det på Elise Smiths Skole. Man må i 
stedet hente tilmeldinger til udvekslingsprogrammet via rekruttering af elever fra flere forskellige 
klasser, og succes er derfor i høj grad afhængig af ildsjæle og personbårne kontakter. Vi følte os 
særdeles velkomne på begge skoler og mærkede stor velvilje blandt både ledelse og 
medarbejdere. Det er tydeligt, at skolerne har en række udfordringer, der vanskeliggør projektet – 
lønningsforholdene for lærere på ekskursion og en ændring i elevsammensætningen på de to 
skoler er bare to af dem. Alligevel vendte vi fortrøstningsfulde hjem til et Danmark på vej mod 
corona-nedlukning, idet man på begge skoler gjorde det tydeligt for os, at man prioriterer 
udvekslingen højt og er villige til at gå langt for at få det til at lykkes.    
 



Coronatiden har sat sit præg på hele vores samfund, og således også på bestyrelsens arbejde. 
Forsamlingsforbud og afstandskrav har vanskeliggjort arbejdet, og vi må nok erkende, at virtuelle 
møder ikke giver de bedste arbejdsrammer for en bestyrelse, men det er da lykkedes for os at få 
tændt og slukket for de rigtige mikrofoner og højtalere og gennemføre bestyrelsesmøder på 
”næstbedste vis”. Også indholdet af bestyrelsens arbejde blev med coronanedlukningen et andet 
end ventet i skoleårets sidste måneder. Men lad mig benytte lejligheden til at sige det lige ud: 
Hvor er det dog en fornøjelse at være i bestyrelsen for en skole, hvor både ledelse og 
medarbejdere håndterer kriser på så konstruktiv og eksemplarisk vis! Jeg skal viderebringe en stor 
tak fra den samlede bestyrelse til alle skolens medarbejdere for at løfte den vanskelige opgave, 
det har været med først nedlukning og nødundervisning og derefter genåbning under 
arbejdsforhold, der ændrer sig fra den ene dag til den anden – og så igen fra den tredje til den 
fjerde! En særlig tak skal lyde til ledelsen med John Flyvholm i spidsen – det har krævet hovedbrud 
og mange timers arbejde at lede skolen sikkert igennem denne omskiftelige tid, og I har gjort det 
til ug! 
 
Forhåbentlig kan vi snart vende tilbage til skolehverdagen, som vi kender den og fokusere 
bestyrelsesarbejdet på nye spændende opgaver. En af de ting, der ligger først for, og som vi ikke 
nåede, fordi coronaen overtog dagsordenen, er et gennemsyn af skoleevalueringen. Vi håber på 
næste repræsentantskabsmøde at kunne præsentere og drøfte en ny evalueringsramme, der 
forhåbentlig kan sikre en lidt større svarprocent end den nuværende procedure og dermed et 
bedre fundament at arbejde ud fra for repræsentantskabet.  
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