
 
 
 
Formandens beretning for skoleåret 2021/22 
 
Skoleåret har igen været præget af corona, og det vil denne beretning også bære præg af.  
Vi har holdt flere møde on-line, og konsekvensen har været, at møderne har været kortere end når vi er 
fysisk sammen. De har i høj grad handlet om at holde os orienterede om skolens økonomi, budgetter, 
ferieplaner, årshjul og andre mere formelle beslutninger. Derudover har vi fulgt med i hvordan man kunne 
optimere on-line undervisningen, blandt andet gennem en snak med en repræsentant fra ungerådet. Men i 
store træk har vores holdning i skolebestyrelsen været, at det var vigtigt at bakke op og vise tillid til skolen 
i de perioder, og ikke bringe store og diskussionstunge emner på banen når der er så alvorligt en situation 
som en coronapandemi.  
 
Men vi har alligevel haft et godt år! Vi har haft et godt og aktivt elevråd, og de to repræsentanter, Andrea 
Leth og Merle Jonsson har deltaget aktivt på alle møder. De har været dygtige til at referer stemning og 
ønsker fra de andre elever, og har været lyttende og deltaget i diskussionerne.  
Tak til jer, og god vind fremover!  
 
Vores ønsker for dette år var at bringe nye emner op som udgangspunkt for et eller flere nye principper på 
skolen. Det er normalt noget vi tager os ekstra tid til at diskutere på det årlige skolebestyrelsesseminar 
som varer et døgn. Desværre har det to år i træk været umuligt at gennemføre på grund af corona. Det 
emne som står tilbage hvordan kan vi styrke skole-hjemsamarbejdet og kommunikationen.  
Men vi har ikke nået at bearbejde dette emne i tilstrækkeligt omfang til at vi har følt os klar til, at starte en 
formulering af et nyt princip på dette område. Det er noget som noget vi vil opfordre den nye bestyrelse til 
at gå videre med. 
 
 
I stedet har vi kigget på de eksisterende principper, og talt om hvorvidt de skal revurderes. Princippet 
vedrørende brug af skærme på Fanø skole mener vi ikke er jævnt implementeret i de forskellige årgange 
og klasser. Derfor har vi taget dette men op endnu en gang, og der er blandt forældrene et ønske om en 
mere ensartet holdning fra skolens side til hvordan eleverne bruger mobiltelefonerne på skolen. Vi har 
derfor taget initiativ til at to forældrerepræsentanter tager en snak med alle lærerne på skolen og får deres 
input til hvordan man kan skabe en ensartet og klar mobilpolitik på Fanø skole. Vi tager udgangspunkt i e 
bogen: “Skærm - skærm ikke”, Udgivet ved Aarhus universitet 2019. Den viser resultatet af undersøgelse 
vedrørende danske folkeskolers brug af mobil, retningslinjer, regler og praksis på et meget bredt grundlag, 
og vi mener den vil være inspirerede i forhold til det fremtidige arbejde.  
 
 
Som noget nyt indførte vi dette år et punkt som hedder: personalets punkt. Her kan alle lærere indberette 
om deres aktiviteter for måneden der gik, og det er altid utroligt dejligt at høre om alle de flotte projekter, 
udflugter, emneuger, konkurrencer mm. som foregår i løbet af hverdagen. Derfor vil jeg benytte mig af 
anledningen til at takke alle de flittige og engagerede lærere på Fanø skole! Jeg vil også sige tak til skolens 
ledelse for et godt inforationsniveau, og også tak til Fanø kommune for oprigtigt interesse og støtte til 
Fanø skole. 
 
Vi har haft gode møder med børne- og kulturudvalget. Snakken har bl.a. omhandlet hvordan Fanø skole 
kan bidrage til at fremme det gode familieliv på øen, samt hvordan man kan optimere de fysiske rammer 
på skolen. 



 
Vi har haft dialogmøde med lærerne. Det er meget værdifuldt på bestyrelsens arbejde at få et indblik i 
lærerens hverdag og de problematikker der optager dem. De var bl.a. optaget af hvordan forældrene kan 
få deres naturlige gang på skolen igen efter corona, og i det hele taget hvordan man kan styrke 
kommunikationen mellem lærere og forældre som udgangspunkt for et godt samarbejde.  
 
Under corona, og sidenhen, har vi været aktive på instagram med jævnligt at lægge billeder af elevernes 
arbejde op, bl.a. de fine skiftende udstillinger på torvet, og under nedlukningen sendte vi bolden rundt til 
både lærer og elever som kom med mange sjove og opmuntrende billeder fra en hverdag i adskillelse. 
Også når der er koncerter, idrætsdag mm prøver vi at lade forældrene få et indblik i deres børns hverdag 
på skolen. 
 
I efteråret inviterede vi kontaktforældrene på skolen til et foredrag fra Skole og forældre for at få 
inspiration til arbejdet som kontaktforældre. På trods af et meget lille fremmøde var det en inspirerende 
aften, og den har afstedkommet mange gode snakke sidenhen, og medført at en lille arbejdsgruppe har 
udformet en ny flyer som inspiration til kontaktforældrearbejdet fremover. Den vil være færdig når vi 
møder ind efter sommerferien. 
 
I løbet af maj/juni var der valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Tak til alle som stillede op. 
Det forløb fredeligt, og de kommende forældrerepræsentanter er nu: 
Ny Siri Weisser Øhlenschlæger, Camilla Aae, Gertrud Exner, Rebecca Nørremark, Sandø, David Jonas 
Fisher, Jannie Stage Mikkelsen og Gertrud Exner. Som suppleanter er: Sofie Exner og Katrine Pierri 
Nørgaard. Velkommen til alle. 
 
D. 22 juni sagde vi tillykke til de afgående elever på Fanø skole fra 9. + 10. klasse. Vi havde en festlig aften 
med eksamensoverrækkelser, musik og taler, og vi ønsker alle tillykke og god vind fremover! 
 
Hermed er bolden givet videre til den kommende bestyrelse. Med tak for 4 spændene år, og forventninger 
om et godt samarbejde de næste 4. 
 
Bedste hilsner Gertrud Exner 
 
 

 


