
     5. april 2022. 

Årsberetning 2021 for Øster Åby Friskole: 

Året 2021 på Øster Åby Friskole. Det begyndte, som 2020 sluttede. Meget stille. 

Coronasituationen i Danmark med nedlukninger og restriktioner har stor betydning for skolehverdagen for 
vores børn og medarbejdere. 

Nødpasning og nødundervisning stiller store krav til det undervisende personale, som skal gøre 
onlineundervisningen spændende og afvekslende for vores børn. 

I Tryllefløjten og SFO’en bliver enkelte børn af arbejdsramte forældre passet i små grupper af hensyn til 
eventuel smittespredning. Nogle få elever med særlige behov har haft mulighed for at være i SFO’en og få 
hjælp til de opgaver, de bliver stillet online. 

Nu, hvor der er ro på skolen, sættes der gang i renoveringen af madkundskabslokalet. Der brydes ned og 
op, og affaldet bortskaffes. Dette kan gøres uden at undervisningen bliver generet af støj og støv. I det hele 
taget en periode hvor mange vedligeholdelsesarbejder kan gennemføres uden afbrydelser. 

Madkundskabslokalet kan færdiggøres uden det tidspres, der ofte kan forekomme i en byggeproces med 
uforudsete ekstraopgaver. Stor tak til alle, der har ydet en indsats for at lokalet er blevet så flot og 
funktionelt uden at skolens økonomi er blevet udfordret. 

Før vinterferien kunne eleverne til og med 4. klasse endelig vende tilbage på skolen. Endelig lidt liv igen. 
Dog med Coronaretningslinjer og test. 

Sneen giver mulighed for snebolde, snemænd, sneengle og meget mere. I det hele taget har vi mange 
muligheder for at flytte undervisningen udendørs efter behov. 

Efterhånden kan også de ældste elever vende tilbage, dog med fremmøde begrænset til få dage om ugen. 

Der er stadig forsamlingrestriktioner, der betyder, at mange af vore traditionelle arrangementer må aflyses 
eller udskydes. 

Heldigvis kan Tværfløjten med vores kommende yngste skoleelever begynde planmæssigt den 1. april. 
Ingen aprilsnar her. 

Forinden fik blå gruppe i Tryllefløjten ”Det Gyldne Skud” og blev dermed sendt vådt videre til første del af 
deres skoleliv på vores friskole. 

Den 10. maj er de fleste restriktioner ophævet og alle elever og medarbejdere kunne vende tilbage til 
almindelig skolegang. Stadig med ugentlige Coronatests. 

Vi kunne også afvikle generalforsamlingen. Igen lidt anderledes end tidligere. Denne gang udendørs under 
halvtaget ved SFO’en med akkompagnement fra regndråbernes trommen på taget. Noget koldt og meget 
hyggeligt. Dejligt med så stor en deltagelse trods alt. Tak til Lars Søgaard for hans bidrag til 
bestyrelsesarbejdet. Claus Vesterby blev valgt til bestyrelsen i stedet for Lars. 

9. klasses eksamener, sidste skoledag og dimension blev heller ikke helt som før Coronasituationen. De fik 
heldigvis mulighed for at tage godt og festligt afsked med skolen og hinanden. 

Grillaftenen fik vi endelig genoptaget og afviklet med lidt afstandstilpasninger. En god og hyggelig afslutning 
på emneugen og et markant anderledes skoleår. 

Merete Oxenvad havde valgt at gå på pension efter 33 års ansættelse. Mette Kaas er ansat som ny 
viceleder. Desværre blev Mette langtidssygemeldt efter få ugers virke. Heldigvis indvilgede Merete i at 
sætte sin pensionisttilværelse i bero indtil jul. En stor tak for Meretes store indsats for skolen i de mange år 



og den ekstraordinære forlængelse af arbejdslivet. Mette er heldigvis raskmeldt og har genoptaget sit 
arbejde. 

Henriette Færch ønsker at holde et års selvbetalt orlov. Caspar Karstensen er ansat i stedet for. 
Efterfølgende har Henriette opsagt sin stilling og Caspar er blevet fastansat. 

En tiltrængt og velfortjent sommerferie afløstes af et nyt skoleår forhåbentligt tilbage til normale tilstande. 
Det ændrede sig hurtigt. Ledelsen blev hurtigt halveret, da både Mette og Nickolas måtte sygemeldes. Her 
viste medarbejderne endnu en gang det sammenhold og samarbejde, der er på vores friskole. En meget 
stor tak for Jeres indsats. 

Pernille Roug fik ansættelse på en anden friskole, og vi fik ansat Christina Panduro. 

Vi kunne igen afholde forældredag, forældremøder og skolekomedie. 

Vi fik gennemført en god og hyggelig arbejdsdag med dejligt mange fremmødte arbejdsivrige forældre, og 
vi fik udført flere opgaver end planlagt. Vi fik ligeledes skiftet tag på indskolingsbygningen. Så mangler vi 
kun et tag. Det bliver næste år. 

Medarbejdere, ledelse og bestyrelse har arbejdet videre med Vision 2025. Forhåbentligt kan vi alle snart 
mødes og få input fra Jer forældre. 

Emneugen op til efterårsferien var en fornøjelse at opservere med glade børn overalt. 

1. klasse er en del af et internationalt Erasmus+ fortælleprojekt med historiefortælling af Maria Junghans 
en gang om ugen i 3 år betalt af EU-midler. 

Coronasituationen ændrede sig igen med tests og restriktioner som følge. 

Adventsmødet blev kun for 5. klasse og deres forældre med Lucia-optog og Maria Junghans fortalte meget 
livagtigt om Lucia og hvordan hun skabte lys i mørket for de udstødte. 

Kort før jul valgte Elsebeth Bjerrum at opsige sin stilling med udgangen af februar 2022 efter 11 års 
ansættelse for at gå på pension. Vi har i stedet ansat Gitte Højlund Thomsen. 

Da der ikke har været så mange arrangementer i løbet af året, har støttekredsen ikke haft megen aktivitet. 
Det forventer vi, at der atter kommer, så der kan blive genereret penge til ekstra støtte til ønskede 
anskaffelser. Tak til støttekredsens medlemmer for deres utrættelige indsats. 

På vores friskole har vi et forpligtende fællesskab, hvor vi løfter i flok. Også i støttekredsen er der behov for 
flere medlemmer til flokken, så det bliver nemmere at planlægge aktiviteter i forbindelse med de større 
arrangementer på skolen. 

Og så blev der igen helt stille på vores friskole. Danmark blev igen lukket ned kort før jul og juleafslutningen 
aflyst igen. 

Endnu et specielt år på Øster Åby Friskole sluttede, som det begyndte. 

Tak til alle der har ydet en indsats for vores friskole i 2021. 

 

På bestyrelsens vegne  

Søren Antvorskov Hansen 
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