Kære Generalforsamling
Nu er det endelig helt slut med afstand og mundbind - håndspritten beholder vi lidt endnu, det er ligesom
blevet en vane og en forsigtig forsikring mod vi-russerne. At coronaen mere eller mindre er ude af vores
hverdag har betydet at det har været muligt at afholde bazar igen. Det har været en kærkommen lejlighed til
at mødes igen, ikke mindst hvor de nye forældre også har fået en lille forsmag på hvordan og hvem alle de
gamle er.
Min tid på Hundborg Friskole har været lidt begrænset, så hvad jeg kan berette om tiden som er forløbet
siden sidste generalforsamling er lidt sparsom.
Jeg har haft fornøjelsen at være her som vikar i november og nogle dage i december, inden vi igen blev
overmandet af corona og måtte lukke skolen og gå på tidlig juleferie.
Og siden 1. marts som Konstitueret skoleleder, da Allan stoppede. I første omgang var det jo dejligt at slippe
for dagpengekort og ugentlige ansøgninger; men langsomt begyndte det at byde på noget større - nye små
og store venner, som jeg glædede mig til at møde igen dag efter dag.
Vi må ikke et øjeblik være i tvivl om hvad vi er her for. Det kan godt være at der er mange praktiske gøremål,
diskussioner med forældre og kollegaer om stort og småt, som kan være trælse, og som nemt kan komme til
at overskygge det væsentlige; men når alt kommer til alt, handler det om vores elever, som skal passes og
plejes ligesom nogle små planter der skal vokse til og danne stærke rødder, så de kan modstå livets
modgang. At give dem noget at tænke over, noget at snakke om, sunde og interessante interesser ud over
bare at kunne snakke med om den nyeste webergrill eller robotplæneklipper.
Jeg kommer til at tænke på en gammel grammofonplade af Thorstein Thomsen fra en gang i 80’erne som
hed ”Vælg Selv”. Det var fra et ungdomsteaterstykke om det at vokse op; her var der bl.a. et nummer som
hed: ”Kopi eller ener” om hvor svært det er at bevare sin originalitet midt i alle ungdomslivets påvirkninger.
Jeg har altid tænkt at Hundborg Friskole har været, og stadig er, fuld af originaler - i ordets bedste forstand.
Så jeg kan blive helt varm inden i, når jeg ser alle de forskelligheder, som i bedste velgående trives her på
skolen.
Så er det jo ingen hemmelighed at 2016 på landsplan, ikke var et særligt frugtbart år. Hvilket har betydet at
der ikke er kommet nogen nye ”Yngster” i år. Samtidig er der 10 elever som går ud, som resulterer i at der
kommer til at være en midlertidig nedgang i elevtallet til næste skoleår. Det kunne man måske fristes til at gå
lidt i panik over; og begynde en diskussion om igen at tage andre ”nye børn” ind i mellemtrinnet.
Til næste år regner vi med en større flok ”Yngster” - og så er vi snart ved at være op på tres elever igen.
Måske er der nogen som undrer sig over at der er børn som bor her i Hundborg og som ikke går på friskolen;
men vi er ikke forpligtet, ligesom folkeskolen til at tage alle ind som ønsker det. Vi vil til enhver tid vurdere
om vi har plads, både fysisk og socialt og tillade os den ret vi har, til at værne om vores lille kultur.
Så kan man jo altid diskutere om ’vi er os selv nok’ - og om vi kan tillade os det? Det er vigtigt at få ordet på
bordet, så alt det som vi er uenige om, ikke kun foregår i krogene.
Om ganske få dage har Anne sidste arbejdsdag på Hundborg Friskole, hvilket betyder at vi siger farvel til et
stort organisatorisk talent, en alvidende og meget humoristisk kollega. Held og lykke i fremtiden til Anne.
De sidste to måneder inden sommerferien kommer til at handle om udlandstur til Berlin for de store; mens
vi andre har projektuge, samt den årlige lejrtur til Bjørneborg. Derefter bliver det sommerferie og så må vi se
hvad der så skal ske…

Jeg vil slutte denne beretning med en kæmpestor tak til hele bestyrelsen for at give mig denne mulighed til
at være skoleleder for en stund. Og til hele den dygtige flok af hjælpsomme kollegaer; Vibeke, Anne,
Michael, Tove, Poul, Mona, Leif, Steffen, Thor, Jon, Vera, Rikke og Lisbeth. Og en særlig tak skal lyde til dig,
Rasmus mit støttehjul, som altid er sprunget til, når jeg har været for langsom og tung som en rigtig
Hundborgsten.
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