
Evaluering af skolens samlede virke august 2010 
 

Baggrund 

Evaluerings-formål, -politik og -metoder på Gudenenådalens Friskole fremgår af dokumentet ”Evaluering på 
Gudenådalens Friskole”, som kan findes på skolens hjemmeside www.gufs.dk. Evaluering af skolens samlede 
virke skal ses som en årlig opsummering af de beskrevne evalueringer. 
 

Formål 

Formålet med alle evalueringer er at skabe de bedste vilkår for, at det enkelte barn udvikler sig optimalt socialt 
og fagligt i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. 
 

Metode for årlig evaluering af skolens samlede virke 

Gudenådalens Friskole( GF ) er en forældredrevet Friskole med generalforsamlingen som det centrale 
demokratiske forum. Derfor har vi valgt at evaluere skolens samlede virke ved at konkludere på 
generalforsamlingen. 
 
Til generalforsamlingen opsummerer skoleleder og bestyrelse skolens samlede virke med henblik på afstemning 
med skolekredsen. Basis for GF’s interne evaluering af skolens samlede virke er således skolelederens 
beretning, bestyrelsens beretning og regnskabet suppleret med skolekredsens evaluering. Tilsynsførendes 
rapport indgår i bestyrelsens beretning. 
 
Til at supplere de eksisterende dokumenterede indikatorer i regnskab og regnskabs analysen har vi valgt 
følgende: 

1. FSA resultat  
2. Elevgrundlag  

 
FSA resultatet, for elever der har gået på GF, er sammenlignet med landsgennemsnittet for folkeskolen. Derved 
indikeres det faglige niveau på GF i sammenligning med folkeskolen.  
 
Elevgrundlaget er illustreret pr årgang i forhold til hvor mange elever vi Max vil være iht. vore vedtægter. 
Indikatoren er gjort fremadrettet ved at medtage renset venteliste til næste skoleår. Elevgrundlaget indikerer 
forældrenes samlede indtryk af skolen idet utilfredse forældre ikke vil betale for at have deres børn på GF, når 
der findes udmærkede folkeskoler. Ventelisten bliver hurtigt kort, hvis der er problemer på GF, og familier, der 
allerede er på skolen, trækker deres børn ud, hvis det ikke i tilstrækkelig grad lykkes at opfylde deres 
forventninger. Det er ikke et mål at årgangene er fyldt op. Det væsentlige er at de enkelte grupper fungerer. 

Indikator 1; FSA resultat 

Skolen har systematisk indsamlet vore elevers FSA resultat og sammenlignet med landsgennemsnittet. Se 
nedenstående figur:  
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Det fremgår at GF overalt, hvor der eksisterer sammenligningsdata, ligger ca. 1 over landsgennemsnittet. Det 
indikerer at skolens fokus på sociale kompetencer ikke er på bekostning af det faglige. Tværtimod! 
 
For 2010 ser vi et dyk for GF. Med de forudsætninger der var i årgangen er vurderingen at undervisningen er 
lykkedes, og at dykket ikke giver anledning til at gøre noget anderledes. Vi vil blive ved med at optage de 
elever, som vi mener vi kan hjælpe, uanset om det kan betyde mindre gode karaktergennemsnit. 
 

Indikator 2; Elevgrundlag 

Nedenstående figur viser elevgrundlag pr. august 2010: 

Forklaring til figur: 
• Linjerne indikerer Max/Ca. børnetal iht. vedtægter. 
• Grå søjler er status på elevtal for skoleåret 2010/11 
• Hvid søjle er interesserede til start i BHK august 2011. Tallet er reelt, idet det er fremkommet ved at 

invitere hele ventelisten til møde og bagefter spørge om de stadig er interesserede.  
 
Den rensede venteliste på 12 viser at søgningen til skolen er tilfredsstillende, hvilket igen indikerer at tilliden til 
skolen er i orden. 
 
Den lille årgang håndteret ved at 2. klasse er med i Lillemellem, så grupperne 2010/11 bliver som følger: 
o Lillegruppen bliver til august Bh. klassen. og 1. klasse, - i alt 29 elever 
o Lillemellem bliver 2. 3. og 4. klasse og de bliver i alt 28 elever 
o Storemellem bliver 5. og 6. klasse og bliver på 21 elever 
o Storegruppen bliver 7. og 8. klasse og bliver i alt 27 elever 
 
Elevudviklingen har været meget positiv idet elevtallet er steget fra i alt 94 til i alt 97 fra august 2009 til 
generalforsamlingen 2010. Udsigten for 2010/11 er i alt 105 elever, dvs. en stigning på 8 elever siden 
generalforsamlingen. Stigning til 2010/11 kommer af at vi til BHK optager 6 elever flere end der går ud af 8.kl., 
at der er gået en ud fra 6.kl efter general forsamlingen og at der til skoleåret kommer 3 nye.  
 
Den positive elevtals udvikling generelt indikerer stor tillid til skolen. 
Tilgangen til storegruppen indikerer en vending ift. tidligere års tendens, hvor der var faldende elevtal i 
storegruppen. Vi vurderer at vendingen skyldes planerne om 9.kl fra august 2011. 
 

Elevgrundlag for skoleåret 2010/11 pr. august 2010 
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Vedtægter børnehaven 
Max 10/år  => Max 30 i alt  

Vedtægter børneskolen 
Ca. 12/år i skolen => Ca. 84 i alt  

Vedtægter overbygningen 
Ca. 14 i 7., 16 i 8. & 20 i 9.kl 
=> 26 ekstra med 9.kl. =  Ca. 50 i alt 



 

Generalforsamlingen 

Beretningerne supplerer hinanden: 
A. Bestyrelsens beretning fokusere på rammerne   
B. Skoleleders beretning forholder sig til det pædagogiske virke 

 
Nedenstående er gengivet de afsnit fra beretningerne, som vi finder mest relevant for GF’s interne evaluering af 
skolens samlede virke. 
 
A  Uddrag af bestyrelsens beretning (rammer) 

 
Jeg vil fortælle at skolen er sødygtig, og der er valgt retning mod nye horisonter, med solidt afsæt i vort værdigrundlag. 
 
Budskabet sidste år var, at vi var en livskraftig holdninigsskole i god udvikling fordi: 
• Der havde været overskud til at kigge fremad på trods af mange vikarer og ophedede debatter/konflikter. 
• Vi sagde nej til nye elever, der ikke passede ind, på trods af mange udmeldinger. 
• Med 9.kl ville vi blive mere attraktive som skole og som arbejdsplads. 
 
Men stemningen var jo ikke god! Vi snakkede om: 
• hvordan vi flere gange havde været nogle trin op ad konflikttrappen.  
• hvordan skolens styrke SKAL være at bruge dialog indtil vi når gensidig forståelse. 
• hvordan undren er en spire til konflikt. Men at når dialogen lykkes på undringsstadiet, så er det også en mulighed for positiv 

forandring.  
 
Det er bestyrelsens oplevelse at I forældre har været rigtig gode til at komme frem med jeres ideer og spørgsmål på 
undringsstadiet. Det skal I have tak for. Dermed har I respekteret skolens natur og givet vort personale arbejdsro til at takle de 
strukturelle og daglige udfordringer. 
 
En af udfordringerne har været en årgang med få elever.  
 
Det er i denne sammenhæng at bestyrelsens beslutning om optagelse af 17 elever til næste skoleår skal ses.  For alt andet lige er 
der meget større sandsynlighed for trivsel ved optagelse fra BHK end ved senere optagelse.  
 
Med et elevoptag på 17 til kommende BHK strækker vi elastikken i nuværende formulering i vore vedtægter: 

”Op til og med 6. årgang kan der højst optages 12 elever pr årgang. …. Hvis det vurderes pædagogisk hensigtsmæssigt og på alle måder 
forsvarligt kan bestyrelsen dog tillade, at dette tal overskrides. ” 

 
Derfor tog vi elevtal og skolens størrelse op til generel debat i forbindelse ned seneste fælles forældremøde, hvor vi også snakkede 
børnehave.  
 
Processen har været lang fra vi i 2007 bekræftede vort værdigrundlag og fandt ud af at vor vision skulle være at leve op til 
værdigrundlaget med en praksis omkring elever, personale & forældre, karakteriseret ved: 
• Ligeværdighed 
• Alsidighed 
• Forpligtende fællesskab 
• Evaluering 
• Fagplaner 
 
Men det er værd at bemærke hvilke svagheder og trusler det var vi så i 2009, da vi lavede SWOT’en: 
• Lille forskellighed i lærergruppen (for få!) 
• For lille skole både økonomisk og socialt 
• Svigtende elevtilgang – vi er sårbare 
• Overhaler folkeskolen os? 
 
Opgaven, da vi lavede SWOT’en var at finde handlemuligheder, der kunne neutralisere svaghederne og truslerne.  De vigtigste 
handlinger er blevet: 
• Etablering af kreativ klub 
• Beslutning om 9.kl. 
• Beslutning om børnehave 
 
Vi er rigtig glade for kreativ klub, som er kommet op at stå takket være ihærdigt arbejde af specielt Helle Olesen.  Klubben er et 
aktiv for skolen og samtidig en åbning mod omverdenen, for den er ikke kun forbeholdt vore egne elever.  
 
9. kl. håbede vi på at starte nu til efteråret, og vi havde givet udtryk for at vi ville starte uanset hvor få der ville være første år. Men 
efter et møde med de få (6) tilmeldte var der enighed om, at det ikke ville være godt for hverken elever eller skole at starte op i år.  



Til næste år ser det derimod rigtigt godt ud idet vi allerede har 12 tilmeldinger til opstart i 9.kl august 2011. Og meget af 
forarbejdet er lavet idet vi længe troede opstarten ville blive i år. 
 
Børnehaveplanerne har taget fart siden efteråret sidste år ved at et hårdtarbejdende udvalg har påtaget sig opgaven at afklare 
børnegrundlaget, økonomi, praktiske muligheder etc.  Processen far i store træk været som følger: 
Efterår 2009  Forundersøgelser ved børnehave udvalget 
Januar 2010  Fremlæggelse at budget for bestyrelsen 
Februar 2010  Debat på personale/bestyrelses-møde 
Marts 2010   Fælles forældre møde 
April 2010   Generalforsamling 
 
Hele vejen har det set attraktivt ud både pædagogisk og økonomisk. Vi har købt 5 pavilloner og betalt 1 som depositum. Og vi har 
et håb om at det vil lykkes os at købe ønskegrunden, der støder op til trekanten. Håbet er at vi kan åbne børnehaven januar 2011. 
 
BH er ikke nævnt i nuværende vedtægter. Derfor har vi et forslag om vedtægtsændring 

 
Som tidligere nævnt var både børnehave og skolestørrelse til debat på seneste fælles forældremøde. Den helt overvejende stemning 
var ja til børnehave og følgende børnetal: 
• Max 30 børn i børnehaven og en jævn fordeling på årgangene.  
• Ca. 84 elever ialt i BHK-6.kl. og en jævn fordeling på årgangene, d.v.s.12 elever pr. årgang 
• Ca. 50 elever ialt i overbygningen 7. – 9.kl 
 
Opdelingen i BH, børneskolen BHK-6.kl. og overbygningen 7-9.kl skal ses som en pædagogisk opdeling: 
• Med etablering af 9.kl. går vi efter at skabe en identitetsdannende ungdomskultur. 
• Med etablering af BH går vi efter at få pædagogisk sammenhæng 
 
Med begge handlinger styrker vi specielt den pædagogiske/faglige sparring for vort personale, og generelt imødegår vi alle de 
vigtigste trusler og svagheder fra SWOT’en: 
• Lille forskellighed i lærergruppen (for få!) 
• For lille skole både økonomisk og socialt 
• Svigtende elevtilgang – vi er sårbare 
• Overhaler folkeskolen os? 
 
Med en skolestørrelse (excl. BH) på ca. 134 elever nærmer vi os de 150 elever som Friskoleforeningen anbefaler. En anbefaling 
der bunder i det faktum at der er en del opgaver ud over den direkte undervisning, der skal løses uanset skolestørrelsen. Det er 
lovbestemte ting som f.eks psykisk arbejdsmiljø & APV og praktiske opgaver som f.eks arrangering af skolernes motionsdag. Hvis 
skolen er for lille bliver det simpelt hen svært at få overskud til sådanne opgaver.  Børnehaven hjælper med til at sikre 
”fødekæden”. 
 
Bestyrelsen er overbevist om at 9.kl. og BH er den helt rigtige retning for skolen frem mod væsentlig bedre grundlag for at drive 
en friskole, der gør en forskel. 
 
Skolen er sødygtig og der er valgt retning mod nye horisonter, med solidt afsæt i vort værdigrundlag. 
 
Man kan for at blive i sejlersproget godt sige at vi har været igennem en om kalfatring: 

1. Værdigrundlaget er gået efter i sømme og sprækker 
2. Vi lever op til værdigrundlaget ved at handle (klub, 9.kl, BH, ..) 
3. Tabuer er udfordret (evaluering, rengøring, skolestørrelse,..) 
4. Manøvredygtigheden er afprøvet ved at den lille årgang skulle håndteres 
5. Vi har åbnet os mod omverdenen; aksen, klub, Friskoleforeningen 

 
Lisbeth Høstgaard Møller er med i Midtjydske regionsudvalg under Friskoleforeningen og Uffe er valgt til Friskoleforeningens 
bestyrelse.  Det skal vi være stolte af og vi får ny inspiration. 
 
Skolen er sødygtig og der rejsen mod opstart af både BH & 9.kl. bliver spændende på den gode måde.  Vi håber på god vind frem 
mod de kommende milesten i 2011: 
• Januar Åbning af børnehave 
• Sommer 25 års jubilæum 
• August Opstart at 9.kl 
 
Vi vil møde forhindringer, men Gudenådalens Friskole skole er sødygtig. Når vi når målene med både BH & 9.kl. ligger vi bedre i 
søen og måske er vi så ved at være en fuldrigger som fregatten Jylland. 

 
B  Uddrag af skoleleders beretning (pædagogiske virke) 
 

Overordnet set er det, det hele drejer sig om jo, at ”de unge der går ud af denne skole er hele unge mennesker med mod på livet 
og lyst til at lære mere.”  
Undersøgelser har vist at hver femte der går ud af skolen i Danmark ikke vil eller kan tage en ungdomsuddannelse. Og det er ikke 
godt nok. Vi skal gøre vort til at det ikke går sådan med vores børn.                



 
I år vil jeg fokusere en del på værdiordet alsidighed fordi det er en af ingredienserne i den cocktail, der gør at man får mod og lyst 
til livet. 
 
Året, der er gået, har som de andre år vist, at børnene har mulighed for en alsidig udvikling her på skolen. 
Siden sidste generalforsamling er foregået en hel masse forskeligt.   
Først og fremmest har vi året igennem haft vores stabilitet ved en skemalagt dagligdag. 
Her er det med traditionelle fag som f.eks. dansk engelsk og matematik, der har fyldt op.  
Dette er alsidigt i sig selv, men vi har også helt traditionelt haft en masse andet, der er med til at lukke verden op for børnene, så 
de hele tiden ser nye aspekter og muligheder  i stedet for begrænsninger.  
Det skal være sådan, at alle på skolen opdager lige netop her og nu, at man kan få fat - og at man kan udfolde sig  - og gøre sit 
bedste, - for det burde være en menneskeret  at få lov til at gøre sit bedste.  
Også ud fra erkendelsen af at ikke alle er gode til alt, men enhver er gode til noget, 
og det er så dette noget skal vi påskønne og hjælpe med. 
Vi har i det forløbne år haft en masse tiltag og begivenheder, der var anderledes end de før omtalte traditionelle timer.  
Jeg nævner i flæng: Lejrskoler. Teaterforestillinger, emneuger, håndværksuger, avisuger, markedsdag, rollespilsdag, idræts og 
motionsdage, juledage med forbereredelse af julefrokost og pynt, og sikkert flere som jeg ikke i skyndingen har fået med. 
Alle disse steder er der mulighed for at finde noget andet, end man troede, -  
alle disse steder kan man også blive klog på det, som ikke fremgår af vore undervisningsplaner. Nemlig på selve livet i al dets fylde 
og mangfoldighed.  
Det er her, vi kan berøre så mange sider, at man kan begynde at tale om en udvikling hen imod hele mennesker. 
Vi skal som skole bevidst gå efter bredden, for vi er ikke en eliteskole, men en Grundtvigsk Friskole. 
 
Grundtvig og pædagogikken 
Findes der en særlig Grundtvigsk pædagogik, og hvordan forholder den sig til overbygningen på en skole? 
 
Ingen af de kendte pædagogikker er 100% dækkende for praksis i en skole. 
Pædagogik bliver normalt forstået som en masse ting og tiltag, man skal gøre for at børnene skal føres et bestemt sted hen. 
Hvis vi sammenholder det med et G menneskesyn er vi nødt til at indse pædagogikkens begrænsning, -  
For vel er det godt med pædagogiske og didaktiske overvejelser for at indlære børnene at gange eller at læse, eller at opføre sig 
passende sammen med andre , - hvis det er svært.  
Men den egentlige læring på vores friskole vil jeg påstå er på den anden side af pædagogik. Her handler det simpelthen om 
sammen med de andre at finde ud af hvad mit livs eksperimentet går ud på. 
For at det lykkes kræves der 
• Vågne elever, 
• Voksne der er tilstede, - er autentiske.  
• Tid, rum og råd til at fordybe sig i det alvorlige arbejde, det er at blive klog på sig selv og sit liv. 
 
Her børn et stort skridt foran mange voksne, for de er jo netop autentiske og tilstede her og nu. 
 
Lige her kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi ud over mange andre kurser som de ansatte har været på også har haft en 
aften kun med os selv her på skolen, hvor vi talte om anerkendende pædagogik, som jo hænger godt sammen med det Grundtvigske  
menneskesyn. Pædagogerne i SFO havde lavet et oplæg. Den anerkendende pædagogik handler bl. a. om, at vi som medlevende 
mennesker skal indse at børn har deres egne grunde til at gøre, som de gør og at der er følelser forbundet med det. Hvis vi vil 
ændre noget, der holder, uden at det går ud over børnenes selvværd, - sker det ikke ved at skælde ud, - men først og fremmest ved 
at anerkende deres følelser i situationen og derefter kan man tale med dem, så de indser at de evt. skal ændre noget. 
 
Hvordan arbejder vi med børneskole og overbygning her på skolen 
Børneskolen:  
Jeg vil påstå at børneskolen går til og med 6. klasse nu om dage.  
Det er en dobbelttydig alder for både er det en alder, hvor fantasien buldrer frem, men samtidig er det den alder, hvor tingene 
forstås umiddelbart, verden er konkret, og ordene tages for pålydende. 
Vi kan direkte sige, hvad vi mener, og børnene spørger helt uden forbehold og vokser ved en ærlig direkte kontakt. Ironi er banlyst, 
for det bliver næsten altid misforstået af børn i børneskolen. 
Børnene er ikke vant til at se sig selv udefra i denne alder, - de magter det knapt nok, man kan sige, at det er før krisen sætter ind. 
Og med krise mener jeg puberteten og dybest set oplevelsen af, at man selv svigter. 
Børnene i børneskolen har behov for ubegrænset mængde tryghed og ubegrænset mængde tilstedeværelse fra voksnes side 
For os voksne gælder det om at leve sig så meget ind i børnenes synsvinkler, at man slet ikke kan lade være med at sympatisere 
med dem, for det vokser børnene af. 
 
Hvad skal vi lave sammen med børnene? 
Selvfølgelig skal vi nå meget af det konkret faglige, man skal i denne alder, men jeg må sige, at det vigtigste er, at det vi gør, gør vi 
grundigt,  
Samt, at det, vi gør, har et indhold, der rækker ud over os selv, så vi ikke forbliver selvcentrerede  
Børnene skal have passende udfordringer menneskeligt, socialt og fagligt, så sejr føjer sig til sejr, og de går ind i næste 
udfordring, som hedder pubertet og ungdomskultur med oprejst pande. 
 
Overbygningen: (Den identitetsdannede ungdomskultur) 
7. 8. 9. klasse er anderledes, her er der indtrådt en forvirring, pubertet og senpubertet buldrer frem, det er ungdomskulturen, der 
kører i højeste gear, - vi siger lukket pga. ombygning.  



Nu ved vi alle at en ombygning kræver utrolig meget. Det kan starte med en enkelt væg, der skal flyttes, og inden man har set sig 
om, er stort set alle mure sat om og isoleret, - loftet er fornyet, - der er kommet nyt gulv osv osv. Det er hårdt arbejde at være 
under ombygning. 
Men samtidig er det den tid, hvor den personlige identitet påvirkes meget (forskere siger, at identiteten først er færdigdannet, når 
man er i 20´erne) 
Her er det så heldigvis, at humoren træder hjælpende til. 
Vi så det sidst under Storegruppens revy her for 14 dage siden. - her viste de oven i købet, hvordan man kan håndtere en krise som 
er en del af denne alder, -  nemlig lige præcist ved hjælp af humoren ofte endda selvironien.  
Typisk er det, - at her er der en distance, tingene tages ikke bare for pålydende, billedet af far og mor som ufejlbarlige krakelerer, 
hvis det da ikke var sket, og den ene dag er man næsten voksen i betragtninger og forståelse, og det næste øjeblik leger man igen 
de gode barnelege og reagerer meget barnligt. 
Ungdomskulturen skriger på tilstedeværende lærere, der elsker netop denne aldersgruppe, og kan se alle de fantastiske egenskaber 
og kvaliteter, der er her, jeg tænker f. eks. på de store følelser kærlighed, had - glæder, sorger, som vel aldrig kommer stærkere til 
udtryk og mere radikalt end netop i disse år. 
Sikke en glæde, hvis man får lov til at være medlevende i dette. 
Ungdomskulturen er fantastisk, her er meget på spil, 
og også her kan man hjælpe dem, men det kræver: 
Tilstedeværende voksne, der ikke fordømmer 
autentiske voksne der har lyst til denne alder 
Tid, rum og råd til at fordybe sig i det alvorlige arbejde, det er at blive klog på sig selv og sit liv. 
Arbejdsformen kan meget vel være projektarbejdet og det boglig faglige niveau skal være højt, for der er så meget spændende at 
lære i verden, og de skal præsenteres for noget fagligt stof, der rækker ud over deres egen ofte selvcentrerede virkelighed. 

 
Børnehaven 
Hvordan kommer børnehaven så ind i billedet. 
Her gælder det samme menneskesyn, som beskrevet. Der er her brug for rigelig mængde nærvær, empati og tryghed og passede 
udfordringer.  
Jeg ser børnehaven for mig som et sted, hvor der hersker god tid, nærværende og medlevende voksne og spændende tiltag for de 
små. 
Vi skal desuden leve op til nøjagtig de samme mål og initiativer som lovgivningen kræver af kommunale børnehaver. Normeringen 
vil blive ca. den samme som i kommunale børnehaver i Viborg kommune, ligesom betalingen vil være det. 
 
Det er yderst vigtigt at få ansat det rigtige personale i børnehaven, så her er vi - i et kommende ansættelsesudvalg - på en stor og 
spændende opgave. 

 
Afsluttende vil jeg sige, at vi er en alsidig skole og, 
Jeg er ikke i tvivl om, at vi sender og kommer til at sende ”unge mennesker med mod på livet og lyst til at lære mere” ud i 
verden. 

 
Hele generalforsamlingen blev evalueret på det efterfølgende bestyrelsesmøde 4. maj 2010. Nedenstående er 
gengivet kopi af referat fra punktet på dagsordenen: 

 
3923 Generalforsamling, - opfølgning. (John) 
En god generalforsamling. Dog næsten helt uden debat. Da der altid er forskellige og spændende holdninger i skolekredsen er en 
konstruktiv debat ønskelig. Måske skulle vi have udfordret lidt mere (gennem dirigenten)? En forælder savnede dog, at skolen gør 
mere ud af at fortælle om, hvad vi kan (i forhold til folkeskolen). Hvad er skolens særegenhed? Bestyrelsen tolker udmeldingen 
som et ønske om, at vi i det hele taget trænger til at tale mere indhold end tal. Bestyrelsen vurderer, at når vi skal tale indhold er 
det en balance mellem nogle historisk, kulturelle rødder (Grundtvig) og skolens hverdag.  
Vi overvejer til næste bestyrelsesmøde, hvordan vi skal planlægge værdidebat til efterårets fælles forældremøde. På næste møde 
skal vi også arrangere ekstraordinær generalforsamling til 2. afstemning om vedtægter.  
Da der ingen indvendinger var til beretninger og orientering på generalforsamlingen, og da de bestyrelsesmedlemmer, der 
ønskede at fortsætte, blev genvalgt med overbevisende stemmetal, vurderer bestyrelsen, at skolekredsen bakker op om skoleledelse, 
bestyrelse og skolens virke. 

 
Konklusion: 
 
På grundlag af ovenstående konkluderes: 
• Skolen er sødygtig og der er valgt retning mod nye horisonter, med solidt afsæt i vort værdigrundlag. 
• Vi er en alsidig skole. 
• Vi sender ”unge mennesker med mod på livet og lyst til at lære mere” ud i verden. 
 
Bestyrelsesmøde 18. august  2010 


