
Kære forældre og medarbejdere på Den lille Skole. 
 
Jeg er super glad for at kunne stå her i dag og sige at vores skole på alle mulige måder 
har det rigtig godt. Der er masser af dynamik og nye tiltag. Skolen er velfungerende i 
det daglige. Vi har engagerede medarbejdere og elever, og så er vi så heldige at have en 
usædvanlig dygtig skoleleder. 
 
Det er generelt bestyrelsens indtryk at der er et rigtig godt samarbejde mellem ledelse 
og medarbejdere. I kølvandet på skolereformen har ledelse og medarbejdere 
reformeret måden at tilrettelægge arbejdstiden på. Og ligesom med implementeringen 
af visionerne de foregående år, har Simon også her vist dygtig ledelse. Medarbejderne 
har haft stor indflydelse både i processen og på resultaterne.  
 
Samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse har også været rigtigt godt. Det har været en 
stor fornøjelse, Simon – her gennem de sidste 2 år hvor jeg har været formand - at have 
fingeren på pulsen i en tæt og åben dialog om hvad der rør sig her på skolen. Vi har ikke 
altid været enige om alting, men vi har altid fundet vejen frem. Og vi har også kunne 
have det sjovt. 
 
Det har vi heldigvis også i bestyrelsen. Bestyrelsen består af en flok engagerede 
forældre som giver hinanden plads og rum til at yde hver sit bidrag lige dèr hvor det 
giver bedst mening. Der har været et stort arbejde i løbet af året i de forskellige udvalg. 
Branding udvalget har fået den nye hjemmeside op at køre. Bygningsudvalget har lavet 
en prioriteret plan for vedligeholdelse af skolens bygninger og ikke mindst arbejdet 
med forskellige løsninger på udskiftning af vores gamle fyr. Finansieringsudvalget har 
forhandlet en lavere rente på vores banklån. Og så har vi løbende gennem året været 
optaget af en række verserende sager og diskussioner relateret til forskellige aspekter 
af skolens drift, kultur, profil og pædagogiske udvikling. 
 
Økonomien er på plads nu. Vi har et overskud som ligger over budget – og så er banken 
jo som bekendt glad! Vores gæld er fortsat meget høj, men med det nuværende elevtal 
og den fortsat spændende udvikling som vores skole præsterer i disse år, er det ikke 
længere noget der giver anledning til bekymring. Så lad os slukke de røde lamper der 
blinkede så voldsomt blot for nogle få år siden, og glæde os over at vores skole er sund, 
veldrevet og nyskabende. 
 
Mange tak Simon, for godt samarbejde og inspirerende sparring. Og til bestyrelsen, tak 
for mange gode aftener - spændende fra det resultatorienterede og effektive - til det 
mere fjollede og fornøjelige. 
 
Mange hilsener 
Lars Lindholm 
Formand for bestyrelsen 
  


