
Formandsberetning 2021 

Endnu et år i coronaens tegn er gået.. – men det at vi kan samles i dag 6l steppings friskoles 
generalforsamling er et tegn på at vi nu har overvundet pandemien og kan begynde at se fremad 
igen. Vi ser frem 6l at vores børn og unge kan begynde på et helt normalt skoleår e>er 
sommerferien og at de sociale rela6oner igen får topprioritet. 

Det har krævet meget af elever og lærere det seneste år, men jeg synes at i her på stepping friskole 
har tacklet udfordringerne rig6g flot. 

Lærerne har været oms6llingsparate og leveret en god undervisning uanset om det var online eller 
fysisk.. 

I har ha> fokus på hver enkelt elev og givet lidt ekstra omsorg og støFe 6l dem der havde brug for 
det.. 

Også en stor tak 6l hele personalet i børnehuset.. – i har i den grad været med 6l at holde hjulene i 
gang i lille danmark… 

For dem der ikke kunne arbejde hjemme har det været altafgørende at kunne få afleveret sine 
børn i børnehave og vuggestue. 

I stod klar med åbne arme og uden mundbind selvom risikoen for smiFe jo derved blev højere.. 

Jeg tror ikke de små børn har mærket så meget udover extra håndvask og sprit.. der var stadig 
mulighed for knus og trøst hvis der var behov for det.. – TAK for det…. 

I bestyrelsen har det været et rela6vt roligt år..  Der har ikke været de store projekter og vi er nu 
begyndt at kigge ind hvordan skolen skal udvikle sig de næste 5-10 år. 

Hvordan fastholder vi elevtallet og hvordan gør vi skolen aFrak6v for familier som bor rundt om i 
nabobyerne. 

Vi kan jo fejre 10 års jubilæum her i år, og man må sige at de første 10 år er gået forrygende.. 

Dog må vi ikke hvile på laurbærrene..  

Derfor er vi i bestyrelsen begyndt at kigge på muligheden for en udbygning af vuggestuen 

Børnene i børnehuset er fundamentet for skolens eksistens. Vi har kun en stue 6l vuggestue hvor 
der er 14-17 børn. Det ville være hensigtsmæssig med en stue ekstra.. – dels for at kunne dele 



børnene i 2 grupper, men også for at øge kapaciteten så vi ikke kommer i en situa6on hvor vi skal 
sige nej 6l nogle. 

Nu har MeFe glumsø dog godt nok sørget at vi har fået et rum ekstra i skoven med den floFe 
bålhyFe og shelters. – men det er måske lidt for barsk for de helt små børn.. 

Tak 6l MeFe og de mange frivillige som har lagt 6mer i deFe.. – og tak 6l kirken og 
menighedsrådet for at ville os og byen… 

På en friskole på vores størrelse er der ikke langt fra overskud i budgeFerne 6l underskud.. 

Ny projekter er svære at låne penge 6l så en solid økonomi er afgørende hvis vi skal udvikle os, 
samt bibeholde en høj standard på den bygningsmasse vi har. 

Små årgange og vigende elevtal kan være skæbnesvangre for en skole.. vi skal derfor vise re\dig 
omhu og blive med med at vedligeholde og udvikle skolen. 

Stepping er en by i udvikling. Hussalget går strygende og der skal udstykkes byggegrunde.. 

Byen bliver valgt 6l og en stor del af grunden er friskolen 

Så har vi sagt farvel 6l Lene Bording som viceleder.. – dog er vi glade for at hun stadig er en del af 
lærerflokken – tak Lene for de 6mer og engagement du har lagt idet.. 

Og velkommen 6l Anders som ny viceleder.. 

Vi ser i bestyrelsen frem 6l samarbejdet med dig, og jeg kan allerede nu mærke at det bliver en 
gevinst med dig ved Lises side. Jeg tror på at en god ledelse sammen med bestyrelsen kan føre 
skolen succesfuld gennem de næste 10 år. 

Også en stor tak 6l Lise for dit engagament… deFe gælder både overfor lærere og elever, men også 
i udviklingen af skolen. Du har en finger med i alt… Du drager omsorg  for elever, medarbejdere.. – 
men også skolen som helhed. Der er mange beslutninger der skal tages..-  både i forhold 6l 
dagligdagen i skolen, men også i forhold 6l dri> og udvikling.. – for dig er det vist blevet en livss6l.. 

Til sidst en tak 6l alle i bestyrelsen for et godt år hvor jeg synes at samarbejdet har kørt fantas6sk. 

Tak 6l afgående bestyrelsesmedlemmer og en særlig tak 6l Poul Richard som jo har været med helt 
fra skolens begyndelse. 

Claes Erlang 


