Kære generalforsamling!
Så har skolen og os alle været endnu en gang rundt om solen, hvilket
i al sin ubegribelighed jo er et mirakel, en konstant rejse, der foregår
her og nu, hele livet , gennem årstider, gennem store og små
begivenheder. Det forgangne år er, set med blikket zoomet en anelse
ind, på mange måder ikke blevet som vi nok regnede med og helt
sikkert håbede på, da vi, senest tilbage i august, afholdt
generalforsamling og så fremad. Da syntes udsigten til et skoleår
uden det store præg af Corona som et realistisk scenarie. Men nej,
der kom flere hele- eller delvise nedlukninger, i november, december,
og ikke mindst her fra starten af 2021. For første gang, siden midt
december, kunne vi 10. maj alle sammen igen være på skolen, og
tilmed indenfor samtidig. Forud for det var der adskillige variationer
over skemaer og tilstedeværelse enten hjemme, på skolen eller ude i
det fri. Tror de fleste efterhånden har mistet overblikket i forhold til,
hvornår hvem var hjemme, og hvem der var afsted de forskellige
perioder. Vigtigst er det nu, at alle børn er tilbage. Og det er skønt!
Jeg er til stadighed imponeret over, hvor godt og positivt børnene
har tacklet det altsammen. Vi har altså en overmåde sød og
overbærende børneflok. De har taget begrænsning efter begrænsning
med forståelse, tillid og smil. Hjemmeskole, online-undervisning,
udeskole. Alt sammen er blevet taget i stiv arm. Og de voksne har
gjort sig en masse erfaringer hen ad vejen. Vi har forsøgt efter bedste
evne og intention at skabe en stabil og tryg skolehverdag for børnene
og for hinanden i en tid, hvor mangt og meget har været uvist. Stor
ros og cadeau til personale, som i sandhed har formået at trodse,
hvad man fristes til at kalde forandringsvisheden, og skabe
rummelige, trygge, lærerige og almendannende rammer for børnene i
en tid, hvor man ofte ikke anede, hvad næste uge mon ville bringe. I har simpelthen bare gjort det helt vildt godt. Det har ikke været en
nem rolle at skulle udfylde under de omstændigheder, men har I altså
bare gjort det til UG. Tak for det, kære alle!

Det har i sandhed været et underligt skoleår. For selvom vi langt hen
ad vejen føler vi har haft en rar og meningsfyldt hverdag sammen
med børnene her på skolen - vel at mærke når de ellers ikke var
hjemsendt - så har der været store afsavn. Ikke mindst i forhold til
skole-hjem-fællesskabet og den følelse af sammenhold det
afstedkommer. Når man sådan uden videre fjerner de arrangementer
og de muligheder man har for at mødes, ja så kommer det let til at
pille og skrabe i det kit, der binder en skole sammen. Sådan har det
været for alle skoler og friskoler i hele landet. Det har desværre været
et vilkår.
Derfor er det så umådelig vigtig at vi minder hinanden om, at der
forude ligger et vigtigt arbejde i at få reetableret det nære fællesskab,
som vi under normale forhold altid har haft her på skolen. Det er der
stadig, det ved jeg, men ydre omstændigheder trykkede på
pauseknappen. Der ligger med andre ord en tid foran os, hvor
samvær og sammenhold skal prioriteres og vægtes. For med coronavirus kom en trojansk hest ind i vores samfund og den har på
sælsom vis givet os en illusion om, at man sagtens kan være sammen
hver for sig. Men ved I hvad? Det kan man ikke. Jo, altså for en kort
bemærkning kan man digitaliserings-kompensere, men ikke på sigt.
Mange mærker det på naturlig måde som afsavn, tristhed eller sågar
ensomhed. Vi er sociale væsner. Det er i vores dna. Må nærhed og
tilstedeværelse blive det nye buzz-word. Gerne meget snart. Både på
vores skole, men i sandhed også i de andre forpligtende fællesskaber
vi hver især normalt vis indgår i på kryds og tværs.
I starten af januar fik i alle sammen en mail fra mig, hvor jeg skrev,
at jeg gennem mange overvejelser havde truffet den beslutning, at
dette skoleår blev mit sidste som leder på denne dejlige skole. Det er
derfor en underlig fornemmelse at stå her i aften og skulle aflægge
min tiende, og dermed som alle ved, sidste beretning som leder.
Hundborg Friskole har haft en enorm stor plads i mit og min
families liv de sidste 18 år. Det har været en fantastisk rejse, som jeg

ser tilbage på med dyb taknemmelighed og glæde. Det har været
berigende og lærerigt på så mange planer at have været en del af
skolen, og sågar have været betroet førerpinden de sidste ti år. Jeg
kan ikke udtrykke hvor stor betydning det har haft for mig. Jeg er
fuld af skønne minder og dejlige oplevelser.
Af hjertet tak alle sammen.
De seneste 9 år har du, Lars været min chef og skolens formand. Og
din store hjælpsomhed og usvigelige støtte og omsorg for skolen, for
helheden, og ikke mindst for mig som leder, har været en direkte
medvirkende årsag til, at det, som egentlig startede med at være et
eksperiment med mig som leder blev til noget jeg med tiden ikke
blot fandt mine ben i, men også ro i og tro på. Tusind tak, kære ven både personligt som på skolens vegne.
Allan, du har været min souschef i efterhånden mange år. Min tro
væbner. Min makker. Min ven. Jeg har altid sat umådelig stor pris på
din måde at være på, med dit store engagement, din opbakning og
hjælpsomhed, og ikke mindst din fantastiske humor. At skolen er så
heldig at få dig som skoleder er slet og ret en kæmpe gevinst. Jeg er
sikker på, at du ganske som det for ti år siden blev tilfældet for mig,
ikke blot finder ben at stå på, men også ro på og tro på. Jeg er sikker
på, at det bliver såre godt. Kæmpe tillykke til dig og til os alle
sammen. Og, ikke mindst, tusind tak!
Jeg skrev sådan her til jer forældre i min mail tilbage i januar:
“Lederskifte er pr. definition altid en sårbar situation at stå i for en
friskole. Derfor er det enormt vigtig, at vi alle sammen som forældre
synligt bakker op om skolen, dvs. bestyrelse, personale og ledelse, i
tiden, der kommer - så alle mærker at vi står sammen og passer på
det 125 år gamle skib af en skole, som vi alle er en del af.“

Det er fortsat vigtigt. For selvom skolen helt sikkert på mange måde
forbliver det den er, i grundværdier og i synet på det gode barneliv,
så skal der være plads til nye tanker og visioner. Følelsen af at mærke
opbakning og positivitet er grundsubstansen i det, der giver
arbejdsglæde og mod som personalegruppe og ikke mindst som ny
leder. Jeg er sikker på, at I som forældregruppe vil have det for øje i
tiden, der kommer. Hundborg friskole, og menneskene omkring, er
altså noget ganske særligt. Skolen vil med de levende sten den er
gjort af, for altid have en hel særlig plads i mit hjerte. Stor tak til alle børn, familier, bestyrelse og personalegruppe.
"Der er en ro, der beror på, at du er tro imod det, du tror på” siger
Piet Hein. Det har han så evig ret i. Måske varer det meget af rejsen,
inden man for alvor kan tage det helt ind. Ikke desto mindre er det
bestræbelsen værd af gå efter det hver eneste dag, når man slår
øjnene op.
Søren Huss beskriver netop det så utrolig smukt i sangen Undertiden
fra albummet Midtlivsvisen. Og med hans og Piet Heins ord in mente,
vil jeg ønske os alle sammen alt tænkeligt godt - ikke mindst i og
omkring dette vidunderlige sted i Universet, kaldet Hundborg
Friskole.
“Livet er kort målt i tid rundt om solen
Men det' så højt som din tanke kan nå
Og så dybt som dit hjerte tør falde
Uden at gå i stå”
Hundborg Friskole, 26. maj 2021
Thor Kortegaard - Skoleleder

