
 
 
 
 
 

Skolelederens beretning 

Generalforsamling  

Elise Smiths Skole 

19. maj 2021 

Generalforsamling i en Corona-tid 

’Generalforsamling i en Corona-tid’ - dette er endnu en gang overskriften til årets 

generalforsamling. Hvem havde troet det, da vi i juni 2020 havde generalforsamling med samme 

overskrift: Generalforsamling i en Corona-tid. Men det har vi – det er fortsat Corona-tid, og dette 

vil årets beretning også bærer præg af. Da skoleåret 20/21 gik i gang i august blev ord som 

’nødundervisning’ og ’krav om mundbind’ sat ind i skolekonteksten. Efter en sommerferie med 

nogenlunde normale tilstande i Danmark åbnede skolen op til en virkelighed, der hurtigt blev 

præget af øgede smittetal. Vi fik erfaringer med smitteudbrud i familier, i klasser, blandt personalet. 

Definitioner som ’nærkontakter’, ’anden kontakter’ blev vores virkelighed. Coronasmitten steg i 

efteråret voldsomt i Aarhus, og det fik blandt betydning for den ene aflysning efter den anden af 

lejrskoler. I december lukkede vi gradvist klasser ned, og det endte med en national nedlukning af 

Danmark efter nytår i en såkaldt 2.bølge. Alle Elises børn skulle undervises på google-meet, 

forældre lærte om uni-login, undervisningsportaler, morgenrunder og fik et indblik i en ny 

skolehverdag, som vi ikke har prøvet før. Skolens lærere og pædagoger gik online og igen var 

læringskurverne stejle, idet der digitalt skulle arbejdes med trivsel og faglighed under en ny 

overskrift, der hed ’nødundervisning’. En ny beskrivelse af undervisningen, som vi aldrig har prøvet 

før. Der dukkede nødbekendtgørelser op, reduktion af afgangsprøver. Eleverne på 9.årgang var med 

på en lynhurtig omlægning af terminsprøverne, så de kunne afvikles hjemmefra. Her på skolen 

opstod et nyt fællesskab for de børn, der hver dag mødte ind på skolen til fjernundervisning med en 

lærer her. Små venskaber voksede op blandt disse børn på tværs af alder, og en lille skole i den 

store skole blev etableret. Intet fremmøde, 50% fremmøde, 80% fremmøde blev en virkelighed, da 

skolen gradvist åbnede op igen. Testcenter på Elise blev etableret – i første omgang med ’den lange 

næsetest’, men til manges glæde hurtigt erstattet af ’den korte’. Samtykkeerklæringer skulle 

underskrives. Og aldrig har vi haft så mange skemaer, som vi har bedt personalet om at forholde sig 

til på samme tid: Skema for nødundervisning, for fjernundervisning, trivselsdage udenfor, 

fjernundervisning med fremmøde ved Bellevue, busskemaer, gårdvagtsskemaer, skemaer for 

zoneopdelinger og testskemaer. På skolen finder vi – ansatte, forældre og børn – kurs sammen i 



 
 
 
 
 

forsøget på at navigere i regler og anbefalinger og drive skole for alle de 

børn, der er kernen. En stor tak til alle skolens ansatte for indsats, 

omstillingsparathed og optimisme. En stor tak til skolens forældre for opbakning igennem hele 

denne kriseperiode. Det udvidede FU har rykket sammen mange gange; rigtig mange gange, og 

samarbejdet godt og konstruktivt på vilkår, der nogle gange har syntes noget vanskelige, men som 

vi har fundet kurs i på trods. Stor tak til Kenneth Hansen, Nikolaj Nielsen, Morten Hansen, Pia 

Sønderby, Charlotte Kjeldgaard og Torben Christensen for dette samarbejde.  

 

Skoleåret 

Skoleåret 2020/2021 blev endnu et byggeår. En ny etage ud mod Thunøgade er skudt op. 

Bevægelsessalen, som den er navngivet, står bl.a. klar til at danne rammen for fællessamlinger, 

drama, sfo-klasseaktiviteter og pædagogiske dage. Vi havde ikke lige regnet med, at de første, der 

skulle indtage salen var et podeteam fra Aarhus Kommunes testcenter – men sådan gik det. Fra 

bevægelsessalen er der et fantastisk kig over byen, over Aarhus’ tage, til Aros, Regnbuen, Aarhus Ø 

og resten af bymidten. Smukt og inspirerende er det med ’lav sol over Aarhus’. Skoleårets byggeri 

inkluderede også skolens gymnastiksal, som nu fremstår gennemrenoveret med ny akustik. Skolens 

træværksted i den gamle Spejlsal står også færdig, og undervisningen er kommet rigtig godt i gang i 

værkstedet. Det er indrettet, så både små og store elever kan bruge faglokalet, der er 

udstillingsmuligheder, en samlingstrappe til fælles undervisning er etableret, og værkstedet giver 

endvidere anledning til individuelt arbejde samt samarbejde i grupper. Nederst er skolens 

’Maskinrum’ – et arbejdsrum til skolens pedeller og skolens træsløjdlærere, hvor de kan arbejde 

med store maskiner. Jeg vil sige en stor tak til udvalget bag Træværksted. En helt særlig tak er til 

dig Peter. Du har trofast været et fast medlem af skolens byggeudvalg igennem mange år. Du har 

bistået skolen med din viden og ekspertise som håndværker igennem mange byggeprojekter og 

senest i dette skoleår. Du har lagt massevis af frivillige arbejdstimer i byggeudvalget og har gjort en 

indsats for skolen, som er fantastisk og enestående og som ligger helt uden for det forventelige 

bestyrelsesarbejde. Du har en stor andel i, at skolen i dag står gennemrenoveret, har moderne og 

tidssvarende faglokaler, som vil komme Elises børn til gavn i mange årtier ud i fremtiden. Skolens 

smukke bygninger er derudover et vigtigt konkurrenceparameter, når kommende forældre skal 

vælge skole til deres barn i Aarhus midtby. Du er her på Generalforsamlingen ikke på valg, idet du 

stopper i bestyrelsen. Dine børn er vokset ud af Elise, og din valgperiode slutter nu. Tusind tak 



 
 
 
 
 

Peter.  

 

Ny hjemmeside 

Skoleåret 2020/2021 blev året, hvor skolen fik ny hjemmeside. Efter en årrække med 1.0 udgave af 

website, så 2.0 udgaven dagens lys. Hjemmesiden er blevet til i et tæt samarbejde mellem skolens 

ressourcepersoner, skolens ledelse, grafiker Line Hune og fotograf Finn Nordfeld. Digitalt har 

skolen nu fået et moderne og tidssvarende look, er blevet opdateret og har fået en læsevenlig 

engelsk version til vores flersprogede familier. Skolen vil gerne sende en særlig tak til Anders 

Øland for dette samarbejde. 

 

Changing Stories 

Ved årets sponsorløb løb små og store elever 34.000kr ind til velgørenhedsorganisationen Changing 

Stories. Pengene bliver sendt til Nepal, hvor de skal hjælpe skolebørn, der er faldet bagud i skolen, 

med at læse og regne og dermed få mulighed for at en uddannelse. Organisationen havde grundet 

Corona-situationen ikke mulighed for at komme på skolen og sige fælles tak til Elises børn, men 

sendte derimod en videohilsen https://www.youtube.com/watch?v=DTi3g5zDsa8 som er blev set 

ude i klasserne.  

 

Ansættelse af lærere 

I december valgte én af skolens faste lærere; Louise Bønneland at søge over i voksenundervisning 

og fik nyt job. Vi kunne derfor tilbyde skolens årsvikar Ane Plagborg en fast stilling, som hun 

sagde ja tak til. Det er en stor glæde for skolen, at Ane nu er en fast del af skolens lærergruppe, og 

hun er bl.a. med sine kompetencer inden for faget tysk blevet skolens nye koordinator på vores 

Tysklands udveksling, som er en del af skolens internationale rejseprogram. I en tidsbegrænset 

stilling har vi ansat Malou Green til og med skoleåret 2021/2022. Som linjefagsuddannet lærer i 

blandt andet engelsk opfylder hun skolens behov for at få dækket engelsk. Vi byder både Ane og 

Malou et stort velkommen i skolens personalegruppe. 
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Elises 8. skoleleder takker af 

I april op mod påske sagde vi farvel til John Flyvholm – skolens leder nr. 8. 

Efter 14 år ved roret som skoleleder valgte John at gå på pension. Rettidigt og velovervejet 

meddelte han bestyrelsen og skolens øvrige ledelse i sensommeren, at han påtænkte pension den 

30.april 2021. Skolens entreprenante skoleleder meddelte skolens personale på et fælles 

personalemøde i november, at en pension ventede – dette fælles personalemøde i november viste 

sig at være Johns sidste fysiske personalemøde, hvor han stod over for hele medarbejdergruppen 

fysisk. Denne aften i november lukkede Nordjylland ned, og i tiden efter lukkede resten af Danmark 

gradvist ned. John blev skoleleder på skærmen, på Google-meet, på et medie, som han bestemt ikke 

var komfortabel ved. Det fysiske møde, samtalen og relationen var særlig vigtig for John, og det var 

ikke en mulighed i hele nedlukningen. Da John takkede af i april blev det ikke blot en 

afskedsreception, men en afskedsuge, hvor skolens klasser på forskellig vis fik sagt farvel. Det var 

en nærværende og intens uge for John, og heldigvis nåede vi at få flere af skolens børn lidt i skole, 

så de kunne gå forbi Johns pølsevogn og sige farvel. På skolens vegne vil jeg gerne sige John også 

her på generalforsamlingen en stor tak for de 14 år, vi havde fornøjelsen at have ham som leder her 

på stedet.  

 

Lederskifte på vej 

Skolens bestyrelse havde god tid til at få lagt en plan for skolelederskifte og med assistance fra 

konsulent Annemette Lahrmann og skolens øvrige lederteam blev processen omkring ansættelse af 

ny leder designet. Det var et design, hvor ønsket om en inkluderende proces var stort, og processen 

blev skudt i gang med en stor personaleworkshop. Efter to samtalerunder, test og casearbejde blev 

Elise Smiths Skoles skoleleder nr. 9 udpeget – René Jacobsen starter 1. august i skoleåret 

2021/2022. Vi ønsker ham et varmt velkommen til vores arbejdsplads. En stor tak skal lyde til 

bestyrelsen for processen med valg af ny leder – det er en vigtig proces og har betydning for 60 

medarbejdere her på stedet – tak for samarbejdet og opbakning i processen og i 

bestyrelsessamarbejdet generelt samt jeres måde at have øje for skolens værdier og ståsted på.  

 

Winnie Hooge, konstitueret skoleleder 


