
Ledelsesberetning - Generalforsamling juni 2020. 
 
SÅ gik endnu ét år! Et år som startede godt ud og på mange 
måder lignede alle de andre år - med vores faste rytme, årshjul 
og arrangementer. Men så kom Coronaen på tværs af det hele 
og efterlader os alle med en lidt underlig følelse af et ufuldendt 
skoleår og en hverdag som stadig er under restriktioner. Men 
mere om Corona senere i min beretning. 
 
VI startede jo med at skrive historie, da vi med det højeste antal 
efterskoleelever nogensinde kunne indvie vores nye flotte 
elevbygninger. Der har aldrig tidligere været optaget 153 
efterskoleelever på Broby - så det var på mange måder en 
historisk start på efterskoleåret. Vi havde fra skoleårets start 
arbejdet med strategiske indsatser for at højne trivslen og 
mindske vores frafald af elever, som ved sidste skoleår lå en 
smule over landsgennemsnittet. Vi havde kigget på vores 
indretning, dagsrytmen for vores elever samt andre sociale 
arrangementer. Derudover havde vi afsluttet vores 
udviklingsprojekt omkring relationspædagogik, så vi var godt 
forberedte.  
 
Bl.a. indførte vi stilletid for eleverne én formiddag om ugen i 
stedet for den først lå efter aftensmaden. Så arrangerede vi 4 
forskellige korte lejrture, hvor elever kunne vælge hvilken tur de 
ville deltage på. På den måde kunne eleverne finde sammen i 
mere interessebetonede fællesskaber. Da vi evaluerede efter 
det første halve skoleår havde nedbragt frafaldet fra 24 elever 
til 8 - - men bølgen kom så lidt senere og inden vi blev ramt at 
Corona havde vi mistet nogle flere. Men jeg hæfter mig ved, at 
vi på dette årsbillede er 10 flere end sidste år. Så sidste år 
sluttede vi 127 og i år ligner det vi slutter på 137. 



 
Det er og bliver et fokus for os de kommende år - - at blive ved 
med at udvikle sunde og bæredygtige relationer for vores 
efterskoleelever, så vi når til at have så mange elever som 
muligt - I så lang tid som muligt.  
 
Det kommende skoleår deltager vi et projekt der hedder ME & 
WE, som bl.a. er støttet af Mary Fonden og styret af 
efterskoleforeningen. 3 efterskoler i Danmark har været test 
skoler for materialet og nu er yderligere 20 efterskole kommet 
med i projektet inden det skal udbredes til så mange efterskoler 
som muligt. Vi er så heldige at vi er blevet udpeget blandt de 
20. Projektet består i al sin enkelhed om at styrke unges 
sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber 
for at imødegå mistrivsel i form at stress, pres og ensomhed. Vi 
glæder os til at arbejde med materialet. 
 
På personalesiden i Efterskolen sagde vi fra skoleårets start 
goddag til Emil Thomsen, Janine FlieB og Trine Højberg. De er 
alle faldet god til og er stadig hos os. Samtidig fastansatte vi 
Mie Holm og har sagt farvel til Danny Martin. 
 
Vi glæder os over, at vi har tændt de røde lamper ifht elev 
optag det kommende skoleår. Alle pladser er besat og det 
vidner om et rigtig godt stykke arbejde. Ikke kun 
markedsføringsmæssigt eller ved vores arrangementer ifht 
efterskolernes dag eller aften, hvor alle landets efterskoler 
åbner dørene op for evt nye elever.  
 
Nej - jeg ser det klart som et resultat at det lange seje træk som 
alle bidrager til i hverdagen. Det er hér vi skaber resultaterne 
og vi får i langt de fleste tilfælde store roser af forældrene.  



 
Kigger vi på elevoptag i friskolen går det også fint fremad. Vi 
har efter en lille årgang 0.klasse med kun 11 elever nu budt 
velkommen til 20 forventnings glade børn, som starter i vores 0. 
klasse efter sommerferien. De kommende årgange har vi nu 
venteliste, så det tegner rigtig fint for fremtiden. Det har været 
en del af vores strategi, at have fokus på vores indskoling og 
børnemiljø, for at sikre en god og stabil fødekæde.  
 
Der har været lagt mange kræfter i at være synlig i 
børnehusene - bl.a. havde vi elever og lærere i Myretuen og 
spille og synge med børnene. Derudover har vi også inviteret 
dagplejerne indenfor, så de kommer en fast formiddag om ugen 
og bruger vores faciliteter. Gode initiativer som vi holder fast i 
og gerne vil udvikle de kommende år. 
 
Et andet godt initiativ er vores stor-forældremøder. Sidste år 
sagde jeg i ledelsesberetningen at et mål var 100 deltagere - - 
så kom Peter Møller indover, arrangerede børnepasning og 
fællesspisning - - pludselig sprængte vi rammerne med over 
200 deltagere. Det er rigtig godt gået - - måske vil skal få Peter 
til at kigge lidt på generalforsamlingen også.  
 
I personalestaben har vi fået Anne Gry ind, som bl.a. bidrager 
med sin store passion for musik, hvilket f.eks. udmøntede sig i 
en musisk-emneuge for hele skolen. Vi har også fastansat 
Lasse Andersen som fra starten har leveret et stabilt og godt 
indtryk. Lasse er bl.a. blevet så glad for Broby at han pr. 01.07 
flytter ind i forstanderboligen.  
 



Ellers har årets gang budt på vores traditionsrige julefest, som 
er et stort arrangement med ca 500 besøgende, fagdage, 
emneuger, lejrture mv.  
Men nøjagtig som på efterskolen tror jeg på, at vores gode 
resultater skabes ved at levere kvalitet i hverdagen, dag efter 
dag - - det lange seje træk. Vi arbejder hele tiden med at løfte 
kvaliteten og vil i det kommende skoleår arbejde med vores 
grundvig/koldske ophav og få mere af det ind i friskolen. 
 
Vores SFO tilbud er godt besøgt, der er dejligt at se, hvordan 
både personale og tilbud til børnene er under konstant 
udvikling. Vi har fra starten af skoleåret arbejdet på, at skabe 
en tættere forbindelse mellem skole og SFO-delen. Primært for 
at skabe bedre betingelser for vores børn. Vi er nået et godt 
stykke i den proces ikke mindst takket været et tæt samarbejde 
mellem vores SFO leder Helle og Peter fra friskolen. 
 
Men for at give et yderligere perspektiv på vores friskole kan vi 
spørge vores tilsynsførende Jørn - som har gennemført det 
årlige og lovpligtige eftersyn…. 
 
Så kom Corona-virussen. En helt igennem vanvittig oplevelse 
at sidde hjemme ved kødgryderne og lektielæsning med 
børnene inden jeg satte mig tilrette foran skærmen for at følge 
Mette Frederiksens pressemøde. I dette lukkede forum vil jeg 
godt indrømme, at jeg faktisk også havde trukket en flaske vin 
op og sat mig tilrette. Det var jo som om tiden stod stille da det 
stod klart at alle skoler skulle lukke og alle efterskoleelever 
skulle hjem. I løbet af 2 min havde jeg modtaget 25 sms’er og 
med et snuptag blev vinproppen sat i flasken igen og inden 
længe befandt jeg mig på skolen. Der skulle ro på eleverne og 
vagtlærerne måtte have en hjælpende hånd.  



 
I løbet af kort tid fik vi arrangeret det hele - nedlukning af 
friskolen og hjemsendelse af alle vores efterskoleelever. Det 
var dælme en underlig følelse af sidde alene tilbage på en helt 
tom skole.  
 
Det blev en sær, svær men også lærerig tid. Det var i 
særdeleshed fantastisk at opleve hvordan hele 
personalestaben mødte udfordringer og den nye situation med 
et kæmpe gå-på-mod. Lærere som kastede sig ud i on-line 
læringsforløb, skolebingo, musik-quiz, friluftstur med 
overnatning i det fri, træningsvideoer og meget meget mere. En 
TAP besætning som straks kastede sig over 
vedligeholdelsesopgaver som etablering af nye mødelokaler, 
hovedrengøring af køkken og elevværelser, ordne vores 
udendørs bede og meget mere. Alt dette uanset om man hørte 
til i køkkenet, pedel staben eller kontoret. Det var fantastisk at 
opleve. Bl.a. kan man jo bare fornemme det lokale vi sidder i - 
loftet er løftet og lokalet er restaureret. Det er blevet rigtig 
dejligt. 
 
 
Her til sidst vil jeg takke de gode folk jeg arbejder sammen med 
på skolen. Først bestyrelsen - det er altid gode 
bestyrelsesmøder vi holder og jeg synes vi har hævet det 
indholdsmæssige niveau - i år var højdepunktet vores 
store-plantedag, hvor vi fik beplantet områderne omkring de 
nye elevboliger. Det var en hård dag for de fleste, og nogle tog 
det bedre end andre. 
 
Igen i år skal lyde en stor tak til alle ansatte for et godt 
samarbejde. 



 
En særlig tak for et åbent og sparringsrigt samarbejdede med 
CA, PMN og ML - et hyggeligt og humørfyldt samarbejde med 
Lykke og resten af kontoret, et produktivt og sagligt samarbejde 
med Anette og køkkenet samt Kenneth og resten af 
pedelstaben. I gør det alle fremragende…. 
 
Jeg overgiver hermed min beretning til generalforsamlingen. 
 
Ulrik Lind - juni 2020. 
 
 
 


