
Ringsted Lilleskole                              
Fordi vores børn er vigtige  

 

Beretning 2015 

Kære generalforsamling på Ringsted Lilleskole d. 25.03.15 

Vi har i det forgangne år i bestyrelsen arbejdet med mange 

områder, for hele tiden, at forbedre lilleskolen.  

Vi er nået langt, og vi har sammen gjort fantastiske ting. Vi er 

også bevidste om, at der er ting der skal udvikles og ting der 

kan gøres bedre. 

 

Vi har siden sidste år ansat nye personaler. 

På holdet siden sidste generalforsamling har vi fået Heidi, Uffe, 

Tilde, Mette Marie, Lene, Tilde T, Thomas samt Peder i flexjob.  

Vi er super glade for at I kom her og er med til at lave 

Lilleskole. I gør alle en fantastiske indsats hver dag.   

Vi har haft Fritidshjemmet på dagsorden. Det er ikke nogen 

hemmelighed at Fritidshjemmet har været ramt af barsel, 

sygdom og det har kørt så godt som det nu engang kunne, med 



de forudsætninger der var. Stor tak til dem der har knoklet, 

Rene, Anette. Terrance (Johanne, Frederikke). I har gjort det 

godt   

Nu har vi øget normeringen i to stillinger med Thilde og Thomas. 

Der er allerede sket store forbedringer. Der er kommet 

betydelig mere liv i gaden. I dag da jeg var nede og hente, var 

de godt i gang med pandekager i bålhytten og påskeskattejagt. 

De var ikke til at drive hjem. Nu også med nye legehuse der er 

købt til børnene. Næste fokusområde der er sat gang i, er at få 

skabt en dialog og noget indhold i fællesskab mellem personalet 

og 4.klasses piger.   

Jeg kom for noget tid siden forbi en eftermiddag over i salen 

hvor der blev spillet badminton, jeg fik hurtigt en ketcher og 

var på hold med René. Det er da herligt. 

 

Det er heller ikke nogen hemmelighed at børnehaveklassen har 

været ramt af sygdom, da Anja var væk fra os for en tid. Jeg 

vil gerne her sige tak til alle der har bidraget til at få en 

hverdag til at fungere i bh.kl. Her tænker jeg på Johanne, 

Frederikke, Jacob og ikke mindst Lene som har gjort en 

fantastisk entré. Nu går det virkelig op i en højere enhed, når vi 

både har glæde af at Anja er kommet tilbage samt stadig at 

kunne høste af Lenes erfaring. 



Også stor tak til jer bh.kl. forældre som har vist den tillid og 

forståelse, til at vi som skole nok skulle løfte denne udfordring 

på bedst mulige vis. 

 

Derudover har vi i bestyrelsen arbejdet med: 

 

Elevrådet er blevet en mere stabil del af møderne. Målet er at 

de skal deltage i hvert andet møde. Elevrådet arbejder med bl.a. 

hvordan man får et pænere sprog i frikvartererne. Elevrådet 

havde et ønske om at få nogle nye net til fodboldmålene, vi har 

imødekommet det med beslutningen om, at de får nogle helt nye 

mål.  

Personalet er en fast del af bestyrelsesmøderne og er 

repræsenteret med en ny hver gang. Vores mål er at det kunne 

bliver hele personalet der kommer på visit, også pædagoger og 

servicepersonalet. 

 

Vi har i bestyrelsen arbejdet med visioner 

Vi har nedfældet fire overordnede områder, dem kalder vi for 

”sole”.  

De fire er: Fysiske rammer, Miljø og trivsel, Omdømme, Profil.  



Vi tog fat i de fysiske rammer som den første sol. Vi nedsatte 

et udvalg for de fysiske rammer. Lavede en drejebog, og gik i 

gang med et større beskrivelsesarbejde af de forskellige 

stråler i solen. Personalet er kommet med deres bud på 

”Hvordan de fysiske rammer skal være på Ringsted Lilleskole”? 

Der er syv ”stråler” Musik/hal, bevægelse/ude, børnehave, 

ungdomsklub, overbygningshus, bygninger, køkken/madkundskab. 

 

I det videre forløb vil vi gerne invitere jer, skolekredsen og 

andre interesseret til et visionsmøde. Det er d. 22.april kl. 

18.30-21.00. Nærmere info og deltaljeret program følger.  

Den næste sol vi tager fat på er: ”Miljø og trivsel”.  

 

Vi har afholdt bestyrelsesarbejdsdage 

Her var emnerne, værdibaseret økonomi, forældreengagement 

og personalepolitik. Vi oplever det er værd at inviterer en 

weekend for at komme mere i dybden med nogle punkter som 

der ikke altid er tid til på bestyrelsesmøderne.   

 

 

 



Byggeudvalget har i det forgangne år været aktiv med de 

regelmæssige bygningsmøder. Der er blevet foretaget 

loftisolering i hovedbygning, gymnastiksalen, personalerummet 

og biblioteket. 

Netop nu undersøges der muligheder/priser på udskiftning af 

vinduer i hovedbygning m.m.  

 

Vi har været repræsenteret ved årets lilleskoletræf. Her har vi 

bl.a. opbygget kontakter til andre bestyrelsesmedlemmer og 

formænd. Derudover er det godt at følge med i hvad der sker 

udenfor vores lilleskole.  

Jeg repræsenterer gerne bestyrelsen og har meldt mig til at 

bruge en weekend på det næste træf, her skal der stemmes om 

forslaget om dobbeltmedlemskab. Dvs. hvis man er medlem i 

Lilleskoleforeningen er man automatisk også med i 

Friskoleforeningen. Det giver rigtig god mening.  

 

Vi har fået gennemgået alle personalers løn og 

ansættelsesvilkår, så vi hele tiden sikre os, at alle er på det 

rette løntrin. Dette tjek gav anledning til rettelser og 

justeringer.  

 



Vi har arbejdet på at få bedre forhold for dem der skal tage 

bus på den anden side af skolen. Vi har efter flere skriv til 

politikerne, borgmesteren og miljø og teknik udvalget fået svar 

tilbage. De er ikke positive overfor, at vejdirektoratet kan 

påvirkes til at lave noget trafiksikrende tiltag udenfor vores 

skole. Vi har fået flere afslag fra vejdirektoratet. Nu skal vi i 

gang med at skrive til Trafikministeren og Folketinget. Vi så 

gerne der kom en fodgængerovergang samt lysregulering. 

 

Sponsorudvalget arbejder løbende med at sende ansøgninger.  

Vi har fået 8000,- kr. fra Adam Christopher Grev Knuths Sørup 

legatet, borgerforeningen har også igen i år givet donation. Vi 

har fået sponsoreret turistbusser til vores årlige fællesskole 

kulturudflugt af Anchersen Turistbusser.  

Netop nu er udvalget i gang med at få gentegnet sidste års 

sponsorerer, flere har allerede sagt ja igen.  

Vi har i år igen haft et godt samarbejde med Dagli’ Brugsen i 

Høm, med bl.a. stort madpakke arrangement med Sebastian 

Klein i september måned. Tak for det. 

Vi har et godt samarbejde med VHG, der bl.a. sørger for at vi 

har hvide streger på vores fodboldbane. VHG har udvidet deres 

aktiviteter i salen med bordtennis. Vi håber på et fortsat godt 

og konstruktivt samarbejde med jer. 



Vi har haft et godt samarbejde med Sørup Herregård, med bl.a. 

afholdelse af Pinseløbet og afholdelsen af årets julekoncert. 

En julekoncert der på alle planer var noget helt særligt. Alle 

klasser var på scenen foran over 600 lilleskolefolk. Det var 

stort og lilleskoleånden var der.  

Flot, flot opbakning 

 

Vi har fået opdateret vores facebook side og fået en 

administrator og vedligeholder. 

 

Vi har tilrettelagt mere kontinuerlig orientering mellem 

skoleleder og bestyrelse  

 

Vi har opdateret proceduren for nye elever 

 

Vi har drøftet om vi kunne skabe procedure for at få 

uacceptabelt adfærd til livs. 

 

Vi har været repræsenteret til møder med Borgerforeningen 

når ”helhedsplanene for Vetterslev/Høm” har været på 



dagsorden, specielt hvor de emner hvor ringsted Lilleskole 

indgår. 

 

Vi har drøftet tilsynsposten. Nu hvor vores tilsynsførende, Emil 

har valgt at stoppe med udgange af 2015. 

Vi er netop på udkig efter en ny tilsynsførende. 

  

Vi har fokus på PR og får fortalt nogle af alle de gode ting der 

foregår her. 

 

Lilleskolens venner, stor tak til det gode arbejde der udspringer 

af jer. Flot Haloween/ Allerhelgens arrangement. For ikke at 

tale om den endnu engang, store deltagelse. 

  

Vi har haft regnskab på dagsorden samt haft besøg af vores 

revisor. Denne gang hele to. Måske fordi vores revisor gerne 

ville dele ud af den gode historie her på Ringsted Lilleskole. Det 

var nu også fordi vores revisor, Jens Rye går på pension og 

derfor havde taget den nye kollega med, der fremadrettet skal 

stå for de frie grundskoler.   

Under gennemgangen af årsregnskabet faldt ordene:  



”Dette er en solstråle historie” ”Sindssygt godt gået” 

”fantastisk at løfte så svær en opgave, så godt” ”Rigtig god 

styring af skolen”.  

Vi har en overskudsgrad på 13,3. Normalt ligger den på 4-5. Vi 

har en likviditetsgrad på meget tæt på 100, nemlig 99,2.  

Vi adskiller os fra andre fordi:  

- Vi har afdraget så betydeligt af gælden. 

- Vi har så betydelig en stigning af elever 

- Stram økonomistyring 

Det var ordene fra vores revisor.   

 

Vi formår at investerer i bygninger samt at afdrage på gæld. 

Det gør os bedre rustet til når vi om 4 år skal finde en 

finansiering på resten af lånet til kommunen. Samtidig med det 

har vi yderligere skabt en likviditet der gør os endnu stærkere 

for uforudsete udgifter samt gør os troværdige i den 

finansielle sektor.   

 

Vi har oprettet en ”solidaritets pulje” som kan træde til med 

hjælp til betaling af skolepenge/fritidshjemspenge i tilfælde af 

en evt. økonomisk trængt familie ved evt. sygdom eller fyring. 

 



Der ligger mange timer bag dette foregående år, mange 

frivillige timer, alt sammen for at gøre det bedste for vores 

fælles skole. 

 

 

Lidt om FREMTIDen 

Vi vil arbejde fortsat med visionerne for lilleskolen 

Vi vil fortsat have fokus på at lave en rigtig god overbygning 

Vi vil undersøge mulighederne for at etablere et 

bestyrelsesnetværk, så vi kan trække på andres erfaringer og 

få gode input udefra 

 

Om lidt sendes alle på den første rigtige lejrskole/studietur. 

Nemlig i uge 21.   

Studierejser er en af Ringsted Lilleskoles fremtidige 

hjørnesten. Målet er at eleverne sendes ud i verden for at blive 

modne til morgendagens udfordringer. Alle elever rejser ud på 

årlige studierejser. Rejser med læring. Opmærksomhed, 

ansvarlighed, omstillingsparathed, fleksibilitet, konfliktløsning 

og samarbejde vægtes høj når man er af sted i et forpligtende, 

bidragende fællesskab. Tanken er at der udover de 70 kr. der 



betales pt. Som forældrebetaling, også skal søges om midler 

samt skrabet penge ind ved fx salg af kalender eller kort. 

Den gode skole skabes i høj grad gennem samarbejde og 

forståelse. Vores medansvar, som forældre er nødvendigt. 

- Positiv opbakning til vores børns skolegang 

- Positiv dialog med skolen 

- Villig til at deltage i 2 årlige weekendarbejdsdage 

- Deltage i undervisningen 

- At vi har tillid til at personalet til fulde bestræber sig på 

at lave den absolut bedste skole for vores børn 

- At forældrene støtter op om at vores børn indgår i 

forskellige venskaber og fællesskaber 

- Ringsted Lilleskole forventes der at børnene udviser 

respekt overfor såvel børn som voksne. At de kan lytte til 

andre, og tale med både børn og voksne i et pænt 

sprogbrug 

- Det forventes at forældrene samarbejder loyalt med 

skolens personale og hinanden, og er parate til at vurdere 

eventuelle konfliktsituationer fra flere sider. 

- At vi taler positivt om skolen i børnenes påhør.  

Der forventes derudover at børnene/de unge bl.a.  

- Møder veludhvilet 

- Er forberedt 

- Møder til tiden også til morgensamling 



- Deltager aktivt i undervisningen 

- Tager egne initiativer 

- Ikke forstyrrer undervisningen 

- Ønsker at lære noget 

- Gør sit bedste 

- Føler ansvar for dine kammerater 

 

Vores skole, Ringsted Lilleskole er kommet godt fra start og har 

fået et godt ry. Det er fantastisk at vi sammen har skabt dette. 

Det er takket være jer, skolekredsen samt personalet, der har 

talt positivt om lilleskolen. Det er uhyre vigtigt, at vi 

fortsætter og vedligeholder dette arbejde når vi kommunikerer 

med hinanden og omverdenen. Tal positivt om vores skole. Er der 

noget man undrer sig over eller er lettere kritisk og 

uforstående overfor er den rigtige vej at gå, at kontakte den 

enkelte lærer eller evt. vores skoleleder.  

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde der indtil 

i dag er blevet gjort. Jeg oplever en meget engageret 

bestyrelse, der brænder for vores skole. Vi er blevet bedre og 

bedre. Vi har arbejdet meget med at finde hinanden og lære 

hinanden at kende. Nu ved vi hvor vi har hinanden, vi er 

forskellige og det er en styrke, men vi har samme klare mål: 

At skabe verdens bedste lilleskole for vores børn.  



”Fordi vores børn er vigtige” 

 

Jeg vil også gerne takke hele lilleskolens personale. I gør det 

fantastisk for vores børn. Bestyrelsen har i år givet en 

anerkendelse til alle medarbejdere på Lilleskolen i form af et 

gavekort.  

Tak til Claus, virkelig prisværdigt at komme til en så pæn og ren 

skole. Her har vi dog alle et ansvar, for at holde orden og samle 

et stykke skrald op på vores vej. 

Tak til Henrik, du er stabil og dygtig, tak for det. 

Tak til Anne Mette, du er stabil og arbejdsom. Du er en dygtig 

lilleskole sekretær. Du gør et godt job på den økonomiske post.  

Tak til Fritidshjemspersonalet. I gør en brag indsats, der er 

kommet mere stabilitet, bedre rammer, så fortsæt endelig 

jeres gode arbejde. 

 

Tak til hele lærergruppen for jeres fantastiske måde at være 

på. I gør et utroligt stykke arbejde hver dag for vores børns 

dannelses og uddannelsesrejse. Vi værdsætter jeres stabile 

hverdag men også jeres lidt skæve og kreative input.  



Her kan nævnes: Maling af billeder og besøg hos Kirkens 

Korshær, Sierre Leone ugen, Ringsted Lilleby, Cirkusugen og 

arbejdet med eventyr og kunst.      

 

Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne takke vores skoleleder, 

Konrad for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Det er vi 

meget glad for. Du gør det godt.  

 

Herligt at opleve engageret og deltagende forældre der gerne 

vil bidrage til fællesskabet med ideer. Bestyrelsen modtager 

gerne jeres ideer og input. 

 

Årets opfordring, husk at give ros. Ros når man oplever at ens 

barn har haft en herlig eller bare en skøn finurlig dag.  

Dette er et vigtigt bidrag i hverdagen til at komme et skridt i 

vores retning for skabelsen af Danmarks bedste Lilleskole.  

Den positive og konstruktive tilgang er vigtig, det giver energi 

og et nuanceret syn på tingene. 

 

Ringsted Lilleskole bygger på en anden kultur end den almene 

Folkeskole.  Her er vi et fællesskab. Personale, børn og 

forældre. Vi er en slags dannelses/uddannelses familie, som er 



afhængig af hinandens støtte og kommunikation. Her er det 

netop meget vigtigt at man en gang imellem sætter sig ned og 

spørger sig selv: Hvad kan jeg gøre for fællesskabet på 

Ringsted Lilleskole, og ikke altid bare tænke: Hvad kan jeg 

forvente, forlange og kræve? 

Hvad er egentlig en lilleskole? 

Lilleskolerne i Danmark hører under sammenslutningen af frie 

grundskoler. De frie grundskoler bygger på et 

reformpædagogisk grundlag, som en slags oprør mod de store 

centralskoler i efterkrigstiden. Den første Lilleskole blev 

oprettet i 1949. Siden da er der oprettet ca. 60 mere. 

Skolesynet tager generelt udgangspunkt i, at opdragelse 

(socialisering) og undervisning er to sider af samme sag. Man 

fokuserer på de læreprocesser som skolen danner rammen om, 

og tager udgangspunkt i barnets forudsætninger og udvikling. 

Barnet betragtes som et ligeværdigt menneske, og dialogen og 

nærværet er i centrum. Der lægges vægt på såvel de praktisk-

musiske områder som på de boglige -intellektuelle fagområder. 

På den måde støtter skolen barnets udvikling på en alsidig facon. 

I Lilleskolen er det helt centrale mødet mellem børn og voksne. 

Eleverne lærer af - og sammen med de voksne. Skolen er 

rammen om sociale processer, hvor vekselvirkningen mellem 

individet og fællesskabet er det bærende. 

I Lilleskolens undervisning er eleverne undersøgende. De 

eksperimenterer, filosoferer, bruger deres fantasi og søger 

forklaringer og sammenhænge. Kulturen på Lilleskolen bygger på 



levende fællesskaber og ansvaret for hinanden. Der er 

medbestemmelse, mangfoldighed, frihed til at ytre sig, og evnen 

til at lytte til andre. 

 

 

Lilleskolens dannelsessyn bygger på følgende: 

· Skolen for barndommen- En rig barndom med leg, venskaber og 

oplevelser er et mål i sig selv og grundstoffer i børns dannelse. 

· Skolen for livet- Børnene socialiseres til livsduelige mennesker, 

der udviser respekt, dømme- og handlekraft. 

· Skolen for samfundet- Børnene socialiseres til at være aktive 

medborgere i et demokrati, der hviler på grundlæggende 

menneskerettigheder. 

· Skolen for verden- Skolen forbereder børnene til en 

globaliseret verden med forskellige kulturer og komplicerede 

samspil mellem natur og samfund 

 

 

Vi er et fællesskab, og det er dét der kan gøre os stærke, og 

det er dét, der er med til at skabe et fundament for et unikt 

læringsmiljø for vores fremtid – vores børn.   

 



Jeg slutter skolens tredje beretning med ønske om et fortsat 

godt, positivt og konstruktivt samarbejde imellem alle parter, til 

gavn for VORES FÆLLES lilleskoles fremtid. 

 

 

Kim Ekman 

Formand for Lilleskolebestyrelsen 

Ringsted Lilleskole 

 

 


