
 
 
Skolebestyrelsens beretning for skoleåret 2020/2021 
Endnu et år i Coronas tegn! 
 
Så er der dømt sommerferie for børn og voksne efter endnu et år i Coronas tegn. Et år, som 
igen har udfordret planlægningen; hjemsendelse, nedlukninger, kviktest på skolen og meget 
mere. Ingen har kunnet forudse, hvad der ventede, da vi startede op efter sommerferien i 
2020.  
 
På grund af den store uforudsigelighed året igennem, har der gentagne gange været ændrin-
ger i måden at gå i skole på. Den store udfordring i forhold til planlægning af skoledagen har 
været de korte frister for udmeldingerne – nogle gange er retningslinjerne kommet om søn-
dagen før skolestart mandag.  
 
Selvom det har været et udfordrende år, er der også nogle ting, vi gerne vil fremhæve: 
 
Læring 
Fra skolebestyrelsens side vil vi gerne understrege at skoleåret er gået godt – på trods af ud-
fordringerne.  
 
Som eksempel kan nævnes, at på trods af hjemsendelser og diverse andre udfordringer, nå-
ede de nu afsluttede 9. klasses elever igennem al pensum i årsplanerne! Vi ønsker jer et 
stort tillykke med jeres afslutning på 9. klasse – og alt muligt held og lykke i fremtiden. 
 
I næste skoleår har personalet naturligt et ekstra øje på eleverne ift. at opdage evt. lærings-
efterslæb efter dette skoleår. Der vil være særlig opmærksomhed på dette i alle klasserne. 
Hvis I har spørgsmål eller lignende som forældre, er I altid velkomne til at kontakte klasse-
teamet direkte.  
 
Igen et år, hvor der bliver trukket på ressourcerne i børnenes hjem og endnu engang har I 
som forældre bevidst, at vi sammen kan lykkedes med at lave en god skole. Både i forhold til 
hjemmeundervisning, men også generelt overfor skolen. Vi møder velvillighed hele vejen 
rundt – tusind tak for jeres konstruktive samarbejde.   
 
Sociale arrangementer 
Der er en del elever, som har oplevet at få deres lejrskole og andre sociale arrangementer 
aflyst – helt på linje med alle mulige andre. Der har i den forbindelse været lidt spørgsmål til 
disse beslutninger, men vi som skolebestyrelse er helt enig i den linje, der er lagt i Varde 
Kommune. Der har været store risici forbundet med at sende elever alt for langt væk – både 
over broer og vand – i tilfælde af, at der skulle opstå udfordringer med Corona. Selvom der 
har været godt styr på forholdsreglerne, er det altid med en hvis risiko at træde udenfor sko-
lens matrikel med eleverne.  
Det lykkedes på trods at arrangere andre former for socialt samvær – også udenfor skolen. 
Tusind tak for jeres forståelse omkring dette – vi håber at kunne indhente det for de elever, 
som fortsat er en del af vores gode skole.  
 
Helt generelt har Corona skubbet til vores måde at tilbyde skole på – vi vil gerne tage en 
masse erfaring med fra denne tid og bruge de bedste ting i fremtiden.  
 
Ombygning på afdeling Næsbjerg 
På afdeling Næsbjerg har det store børnetal skabt udfordringer. Vi mangler plads! Der er der-
for planlagt en større renovering af biblioteket, som skal vige pladsen for ekstra klasselokaler  



 
 
til indskolingen. Biblioteket flytter ned på mellemgangen mellem de to fløje. Vi glæder os til at 
se det færdige resultat og håber på jeres forståelse i den periode, der kommer efter sommer-
ferien, hvor der måske vil være lidt ekstra trangt på skolen – indtil det står færdigt.  
 
Skolebestyrelsens arbejde igennem skoleåret har også været udfordrende, da en stor del af 
vores møder er foregået online og stort set alt andet end vores egen skolebestyrelsesmøder 
har været sat på pause. Det betyder også, at vi selvfølgelig glæder os ekstra meget til det 
kommende skoleår med mere normal aktivitet – herunder også et nyt initiativ, som vi vil i 
gang med: 
 
Nyt initiativ 
I det kommende skoleår vil vi som skolebestyrelse sætte gang i et projekt omkring ”Det gode 
Samarbejde (arbejdstitel!)”. Projektet kommer til at køre over hele skoleåret – og måske også 
længere. Der kommer mere information om projektet på forældremøderne efter sommerfe-
rien. Personalet, ledelsen og skolebestyrelsens medlemmer afholder et fælles arrangement i 
løbet af efteråret, hvor projektet er på dagsordenen. Vi håber, I vil tage godt imod det nye ini-
tiativ. 
 
Nyansættelser 
Vi har inden sommerferien haft den store glæde at kunne ansatte fire nye medarbejder til 
Nordenskov-Næsbjerg Skole. Tag godt imod dem efter sommerferien. 
Derudover har vi i foråret budt velkommen til en ny SFO- og Juniorklubleder leder i Næs-
bjerg.  
 
Afslutningsvis 
Vores skole er placeret i meget stærke lokalsamfund. Det er en stor fornøjelse at mærke lo-
kalsamfundenes opbakning til skolen – det betyder meget for skolen, at I som forældre er så 
gode til at bakke op om børnenes dagligdag, aktiviteter og meget andet.  
 
Vi vil derfor sige en stor tak til alle forældre, foreninger, virksomheder og alle I andre, der bi-
drager til vores fælles skole. 
 
Personalet og ledelse yder hver dag en stor indsats for at give vores børn den bedste trivsel 
og læring. I en travl hverdag med mange opgaver, Corona og meget andet, står de klar hver 
morgen klar til at give vores børn en god skoledag. Mange tak for jeres store indsats i det 
daglige, I gør en stor forskel for vores børn!  
 
Hvis I som forældre har spørgsmål eller andet, I gerne vil have drøftet i skolebestyrelsen, er I 
altid velkomne til at kontakte os. I kan følge med i vores arbejde via referaterne på hjemmesi-
den under punktet Skolebestyrelsen, hvor I også kan finde vores kontaktoplysninger. 
 
I ønskes en alle dejlig sommer! 
 
På skolebestyrelsen vegne 
 
Stine Harboe Jensen 
Skolebestyrelsesformand  

 
  


