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Skoleleders beretning for kalenderåret 2021 

2021 blev, lige som 2020, et ganske anderledes skoleår. 

I skrivende stund, april 2022, har vi først nu fået lov til at slippe tankerne om det 

kaos og den konstante omstillingsparathed Coronaen har præget os med de sidste 2 

år. Og det er med en dyb vejrtrækning, at jeg nu beretter fra en tid, vi alle helst vil 

lægge bag os.  

Men selv om det var et år med strukturmæssige udfordringer, følelsesmæssige 

frustrationer, evig afventende pressemøder og konstant ændring af retningslinjer 

for vores skoledrift, så blev det også et år, hvor vi faktisk kan se tilbage og sige til os 

selv, at vi gjorde det rigtig flot. Elever, forældre og samtlige medarbejdere holdt i 

fællesskab smitten for døren, og mens kommuner, sogne og naboskoler 

rapporterede om lokale nedlukninger og massehjemsendelser, holdt vi stand og 

kunne faktisk gennemføre det meste undervisning på temmelig fornuftigt vis.  

I første kvartal af 2021 bød vi velkommen til fire nye medarbejdere; Allan Bode, som 

ny administrativ leder, Anders Olesen og Ane Sørensen som lærere i udskolingen og 

ny IT-ansvarlig Torben Lau. De begyndte i en tid, hvor der ikke var elever på skolen 

og særligt Anders og vores praktikanter måtte lære nye elever at kende via 

skærmen. Temmelig udfordrende vilkår, som man helst ikke ønsker for nogen. 

Fraværet af elever gav dog mulighed for at komme godt i gang med længe ventede 

renoveringsprojekter. Både spise-, samlingssal og foyer fik den helt store maler- og 

gulvpoleringstur sammen med flere af fælleslokalerne på efterskolen, så alt kunne 

shine til eleverne kom retur på et tidspunkt. 

For vi begyndte desværre 2021 med at være sendt hjem til onlineundervisning, og 

klassefællesskaberne måtte endnu en gang tilsidesættes til fordel for 

eneundervisning hjemme på værelserne. Heldigvis havde vi på det tidspunkt rigtig 

god erfaring med at gennemføre onlineundervisning og virtuelle møder, og det tog 

da heller ikke mange timer for lærerne at forberede hvilke fag, der uden store 

vanskeligheder kunne sættes på det digitale skema.  

Genåbningen skulle denne gang vise sig at blive temmelig opslidende for særligt 

udskolingseleverne og efterskolen, der endte med at være hjemme i 10 uger.  

Efter mange forskellige fremmødeformer kunne de ældste elever vende tilbage til 

skolen medio marts og selv om både musical, gallafest og sidste skoledag blev aflyst 

var det trods alt bedre end at sidde derhjemme alene.  
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For efterskolens elever blev deres sammenspilsturne erstattet med et par linjefags- 

og indspilningsdage, og den længe ventede udlandsrejse, hvor destinationen havde 

ændret sig fra LA til Holland, til Rebild vandrehjem endte med at blive til en 

forkælelsesuge på skolen, hvor der blev indgået samarbejde med musikeren 

Wafande, bandet Patina og gennemført forskellige udflugter og aktiviteter.  

Selvom mange var skuffede var alle bevidste om, var gensynsglæden trods alt større 

end mismodet. Eleverne kunne selvteste under overvågning af en lærer og ingen 

blev ramt af smitte op til sommerferien.  

Mette Frederiksen og Co. gav indskolingselever mulighed til at vende tilbage til 

fysisk undervisning allerede i uge 5. Dog med begrænsninger på antallet af lærere i 

klasserne samt de efterhånden sædvanlige restriktioner om at lege indenfor egen 

stamklasse og undgå alle former for sociale arrangementer uden for skoletiden. Det 

lykkedes at inddele skolen i passende legeområder, og effekten af restriktioner og 

opdeling førte faktisk også gode oplevelser med sig. F.eks. rapporterede lærerne om 

færre konflikter og generelt mere ro på eleverne. 

Fra april til juni holdt vi alle mere eller mindre vejret ved de to ugentlige tests og 

håbede, at vi forblev smittefrie på skolen. Det gjorde vi! 

 

Foråret og sommeren førte til opstart på hele vaccinationsprocessen og deraf et 

generelt fald i smitten, og vi kunne trods påtænkte aflysninger gennemføre både 

klasseekskursioner, sidste skoledagsfejring, dimission med gallafest for 9.kl., og 

festivaldag med live-musik for alle skolens elever med et opdelt forældrepublikum. 

Afgangsprøverne blev reduceret til et fåtal, og årskarakteren blev i de fleste tilfælde 

gældende som prøvekarakter. Igen leverede skolens lærere og elever flotte 

resultater, der lå en pæn del over gennemsnittet på landsplan. Helt konkret 

placerede Sejergaardsskolen sig med et samlet gennemsnit på 8,6 ift. 

landsgennemsnittet på 7,8. Særligt i engelsk og matematik udmærkede vores elever 

sig med mere end et karakterpoint over landsgennemsnit. 

De praktisk-musiske fags afgangsprøve for 8.kl. skulle for første gang have været 

afviklet i 2021. Men disse fag fik dog ingen erfaring pga. de aflyste prøver, hvilket 

alle vist i bund og grund åndede lettede op over.  
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Efterskolen tog på deres outrotur til Sønderjylland sidste skoleuge af juni og havde 3 

fantastiske dage, hvor lærere og elever endelig kunne hygge sig på tværs af grupper 

og gennemføre det planlagte program. 

Under hele pandemien har de pædagogiske og faglige aktiviteter været forsøgt 

gennemført i det omfang, som har vist sig muligt. Det har hele tiden været vigtigt for 

skolens ledelse at holde fast i den smule af normalitet, som overhovedet var 

opnåelig.  

Der er ingen tvivl om, at det de sidste to år har været langt nemmere at være 

udstyret med en mere pragmatisk frem for bekymret tænkning og tilgang til de 

eksisterende forhold. Coronaens individulle påvirkning har tvunget os i ledelsen til at 

være ekstremt tydelige, konsekvente og holde fast i vores beslutninger og tolkninger 

af det umeldte, så der har været en rød tråd og sammenhæng i det til tider 

meningsløse scenarie.  

 

Sommerferien var tiltrængt. Medarbejderne var tyndhudede af omstillingsparathed, 

elever var trætte af de stramme regler og rammer og forældrene, ja dem anede vi 

faktisk ikke helt hvordan havde det ude på den anden side af hækken. Så det var 

dejligt at kunne byde dem lidt ind ved afslutningerne i juni. 

Desværre måtte vores efterskoleleder, Stig Kaufmanas en uge før skoleårets 

afslutning melde, at månedernes besværligheder desværre havde tæret så meget på 

ham, at han havde brug for øjeblikkelig ro. Det lagde naturligt en dæmper på hele 

efterskolen - særligt dens medarbejdere. Men alle planlagte arrangementer blev 

gennemført med undertegnede som konstitueret leder af efterskolen. Heldigvis har 

lærerkollegiet god erfaring med årshjulet og alle elever fik en dejlig afslutning med 

behørigt afskedstuderi. 

 

Det nye skoleår blev for privatskolelærerne indledt med et internat, hvor fokus var 

lagt på skolen som forretning og de markedsføringsaspekter, der naturligt følger 

med det at drive en virksomhed. Det foregik på Tune konferencecenter, og vi 

arbejdede i 2 dage med skolens generelle fortælling. Vi havde mange gode 

drøftelser omkring, hvad vi ønsker at være, og hvem vi skal være det for. Samtidig 

var det også første gang i lang tid, at der var mulighed for at hygge sig og tale om alt 

muligt andet end corona. Det var tiltrængt og blev udnyttet til fulde. 
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Til at facilitere kurset havde vi Lasse Bloch fra kommunikationsfirmaet Bright, som 

skolens bestyrelse i foråret havde indgået aftale med. Mere om det tiltag om lidt. 

Efterskolelærerne var taget til Skælskør, Villa Fjordhøj kursuscenter, hvor dagene gik 

med planlægning af både opstart, introtur og gennemgang af elevhåndbogen. Stig 

var desværre ikke blevet helt frisk endnu, så var jeg fortsat konstitueret 

efterskoleleder, hvilket gav et kæmpe indblik i og forståelse for, hvordan vores 

efterskole faktisk hænger sammen og fungerer i det daglige.  

Stemningen ved første møde med de nye elever og forældre var ganske særlig. 

Atmosfæren var præget af spænding og forventning, og det var en dejlig søndag 

med mange smil, grin og naturlig nysgerrighed og lidt tilbageholdenhed. Og så var vi 

i gang med skoleåret 21-21. 

 

Kommunens podere kom fortsat på besøg et par gange om ugen og testede de 

elever og ansatte, som ønskede det. Dette setup stod på resten af 2021. 

Efterskolens lærere og elever selvtestede fortsat ved bekymring for smitte, og det 

var efterhånden blevet en vane, som ingen var utrygge ved eller havde modvilje 

omkring. 

Efteråret bød på blandet andet lejrskoler for udskolingen i uge 38 – og alle havde 

nogle dejlige rejser til hhv. Odense, Bornholm, Berlin og Firenze. Lejrskolen sikrer 

det gode og nødvendige kendskab både mellem eleverne men også mellem lærere 

og elever. Det er på dette fundament af kendskab den gode undervisning skal 

tilrettelægges og dermed sikre, at den enkelte udnytter potentialerne på bedste vis 

og når sine mål. Og så er det også altid en fornøjelse at arbejde med det faglige stof 

på de historiske steder og se det omtalte fra bøgerne i virkeligheden.  

På skolen gennemførte indskolingen deres Sejerby uge, hvor også forældrene havde 

mulighed for at kigge forbi og se ugens arbejde. Sejerby giver eleverne et kendskab 

til hinanden på tværs af klasser og legerelationer samt en mulighed for at fordybe 

sig i andet end de traditionelle skolefag og mere vante arbejdsmetoder. Det er en 

måde at indvie vores yngre børn i hvordan vi driver samfundet på, og det giver 

efterfølgende god forståelse for mange ting - f.eks. en snak om udbud og 

efterspørgsel, hvordan man bruger sine tjente penge bedst og hvorfor man egentlig 

betaler skat.  

Der er altid en summen af liv i denne uge, glade børn og efterfølgende lidt - på den 

gode måde - udmattede lærere. 
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Efterskolen kunne afvikle deres teaterkoncert i begyndelsen af november og fik 

stablet en flot koncert på benene med temaet ”Køn og Identitet”. Temaet er kun 

blevet mere og mere relevant de sidst år, hvor italesættelsen af individet og 

forskellige opfattelser af seksualitet kun er blevet et større og større samtaleemne. 

På efterskoler i hele landet kan de medfølgende problematikker og udfordringer 

mærkes samtidig med en accept af forskellighed indfinder sig. Alt i teaterkoncerten 

er elevproduceret; tekst, musik, koreografi, lyd- og lysdesign og det er en kæmpe 

opgave for alle i projektet.  

 

I lang tid så det også ud som om, at den flere gange aflyste musical på privatskolen, 

Alibaba og de fyrretyve røvere, endelig kunne gennemføres midt november. Men 10 

dage før premieren blev det alligevel for risikabelt at invitere både børnehaver, 

naboskoler, forældre, søskende og bedsteforældre indenfor, og der måtte aflyses 

for 3.gang.  Virkelig synd for alle de medvirkende elever og lærere og ikke mindst 

alle andre, der havde set frem til både skolefester og en flot forestilling. Men vi var 

efterhånden i træning med at sluge kameler, selvom dette var en af de lidt større.  

 

Heller ikke i år kunne vi synge julemånedens dejlige sange i fællesskab, men vi kunne 

dagligt livestreame morgensang fra samlingssalen, hvor Holger og Eva stod klar med 

tekster og guitar. Det gav trods alt en lille følelse af samhørighed bag skærmene i 

klasserne.  

På efterskolen kunne juleklip med bedsteforældrene gennemføres med fremvisning 

af vaccinationspapirer og coronapas fra de ældre familiemedlemmer, og det var 

skønt at se de unge tage godt hånd om deres bedsteforældre. Juletræet blev pyntet, 

og der blev bagt julekager i stor stil. Vi må ikke underkende, hvor meget det betyder 

for de unge mennesker at får lov til at vise deres ”nye” hjem frem for deres 

nærmeste og ikke mindst være stolte af det.  

Selvom vi i midten af december nu for tredje gang blev sendt hjem i Corona-

isolation, nåede Lysfesten – gallafesten – at blive afviklet på fineste vis med lanciers 

og underholdende indslag fra både lærere og elever. 

Julearrangementer var fortsat ikke tilladt i grundskolerne og julegudstjenesten blev 

igen virtuel via link udsendt fra præsterne i Tølløse.  

Sidste dag før juleferien stod på banko. Det er en sjovt måde for klasserne at lave en 

kortere fælles aktivitet inden jul, hvorfor vi påtænker at gennemføre denne aktivitet 
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fremadrettet.  

 

Det var med en sær fornemmelse vi gik på ferie, fordi vi ikke vidste, hvor længe vi i 

denne omgang var sat ud af spil. Sikke et år – men lyset begyndte at skinne forude 

samtidig med en ny smittevariant dukkede op.  

Lidt om coronaeffekter 

Ovenpå et par år med pandemi, begynder vi nu at se effekter af den. Der har uden 

tvivl været meget godt, vi kan bygge videre på – ikke mindst den viden vi har fået på 

det teknologiske plan og elevernes selvstændighed og ansvarstagen – men på det 

menneskelige plan ift. trivsel og sundhed er der desværre flere tegn på fremtidige 

udfordringer hos eleverne.  

En konsekvens af alle de aflyste og udskudte sociale arrangementer har helt sikkert 

ramt klassernes interne udvikling, og særligt klassefællesskaberne, som er blevet 

ekstremt tilsidesat og understimuleret. Det skaber nu en bølge af mismod og 

tristhed hos flere elever end vanligt, og antallet med begyndende skolevægring er 

steget stille og roligt det sidste års tid. Ikke bare her men på landsplan. 

For efterskoleeleverne er det kommet til udtryk i, at mange ikke har kunnet holde til 

at være for længe i fællesskabet og haft brug for flere hjemmeweekender og 

ugentlige afbrydelser af efterskoleopholdet samt implementering af en hel del 

særlige og individuelle aftaler, som har udfordret hele efterskolepræmissen og det vi 

ønsker at stå for – nemlig ”fælleskabet først”. 

Bestyrelsen og ledelsen er klar over tendensen og tager det ekstremt alvorligt. Der 

arbejdes på at skabe et rum for refleksion mellem skole og hjem baseret på den 

seneste forskning, så vi alle får den nødvendige viden og dermed kan hjælpe vores 

børn og unge godt videre i det forpligtende samarbejde, vi indgår i.  

Som skoleleder er det fantastisk at vide, at man har en bestyrelse, som anerkender 

og lytter til de problemstillinger der viser sig, og træffer de ofte svære beslutninger 

der skal til, for at vi sammen kan skabe de bedste rammer for både lærere og elever. 

Arbejdet med trivsel og mental sundhed bliver et væsentligt fokus i den kommende 

tid for alle os, der har med børn og unge at gøre, og her det er ikke en mulighed ikke 

at bryde ud af den nedadgående spiral, vi lige nu befinder os i. 

Markedsføring og kommunikation 

Som tidligere nævnt var det allerede i 2020 blevet klart for den samlede 
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skoleledelse, at det fremtidige elevtal på privatskolen ville se udfordret ud. Samtidig 

så tilgangen til efterskolen rigtig fin ud, efter nogle svære år. Vi har endelig fået 

skabt den fortælling og udbredt den viden om Sejergaardens Musikefterskole, som 

vi har brug for, så vi kan tiltrække nye kunder og skabe den rigtige interesse for 

skolen. Det har været en spændende udviklingsrejse. 

Arbejdet med salg af skolerne, er kun vokset i takt med mulighederne for online 

markedsføring, og konkurrencen bliver ikke mindre af, at alle skoler og institutioner 

bruger de samme kanaler og virkemidler. Oveni det kommer der hele tiden nye 

platforme til, som vi må forholde os til.  

I bestyrelsen havde vi nedsat et kommunikationsudvalg sidst i 2020, som skulle 

arbejde med de bærende fortællinger, men vi blev hurtigt klar over, at opgaven greb 

om sig og indbefattede både kanalstrategi og overordnet markedsføringsstrategi. 

Der blev derfor i begyndelsen af 2021 indhentet tilbud fra 3 forskellige 

kommunikationsfirmaer, hvor vi endte med at indgå samarbejde med Lasse Bloch 

fra virksomheden Bright. Lasse har gennem året udarbejdet og databehandlet 

spørgeskemaer fra nuværende forældre, haft workshops med lærere og bestyrelse 

og opsamlinger for alle for at udarbejde vores fremtidige plan, som nu ligger færdig 

og klar til brug. Det har været godt at få nogle nye værktøjer og ny viden om vores 

kunder samt viden om andre interessefællesskaber, så det fremtidige arbejde med 

salg af skolen kan systematiseres og målrettes endnu bedre.  

 

Bæredygtighed er mange ting 

Pandemien satte vores muligheder for arbejdet med bæredygtighed og 

skolecertificeringen en smule på stand-by. Det kræver nemlig fælles årlige afviklede 

skoleprojekter, hvilket jo ikke har været lovligt. Men det betyder ikke, at vi har glemt 

tænkningen eller behovet for adfærdsændringer.  

Alle klasser fra 0.-10.kl. har hver især haft temaarbejder, hvor verdensmålene har 

været sat i centrum. For indskolingens vedkommende blev Sejerbyugen planlagt ud 

fra en fælles mission om at bidraget til viden om genbrug og renovation. På 

efterskolen bød første kvartal på to faste ugentlige timer, hvor bæredygtighed og 

egne indsatser blev diskuteret og afprøvet. Affaldssortering, fokus på mindre co2- 

udslip og mindre madspild har særligt haft elevernes interesse. 

Den nuværende og fremtidige debat omkring, at vi som mennesker skal have et godt 

liv, hvor livsduelighed og robusthed særligt nævnes er også bæredygtig tænkning og 
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en del af verdensmålene –for det er mindst lige så vigtigt, at vi kan fungere og leve i 

det samfund, vi får skabt omkring os, som at vi passer på det. Vi har som sagt en 

opgave her, som vi ikke må underkende vigtigheden af. 

Tak 

Som skoleleder på en Privatskole er man dybt afhængig af det samarbejde, der er 

med den forældrevalgte bestyrelse. Og jeg er kan kun være taknemmelig for de 

sparringspartnere jeg har i min skolebestyrelse. Alle er ambitiøse og engagerede og 

sit ansvar meget bevidst. Der lægges ufatteligt mange timers arbejde i opgaven, så vi 

sammen kan nå vores fælles mission – nemlig at lave den bedste skole, så vores 

børn og unge kan få de bedste betingelser at bygge deres liv og drømme videre på. 

For mit eget vedkommende har det været et år, hvor efterskolen kom til at fylde 

mere end det nogensinde har gjort. Det er jeg taknemmelig for, men jeg havde ikke 

kunne gennemføre det hele, hvis ikke jeg havde haft mine ledelseskolleger at sparre 

med og læne mig op ad i et år med både pandemi og ekstra konstituering. Tak til dig 

Runa, Allan og Holger for at være der og tage over, når det hele er gået meget 

stærkt og det havde været ønskeligt, hvis døgnet havde haft 35 timer. Sammen kan 

vi meget mere.  

Særligt tak til lærere og pædagoger som har klaret endnu et år med mine mange 

udmeldinger om omstruktureringer og trættende udmeldinger om test og krav. Det 

har været en belastet tid, hvor optimisme og omstillingsparathed fra alle var 

nødvendig for, at vi kunne levere den kerneopgave, vi er sat i verden for. Alle er 

trådt til med vilje om at nå i mål og give eleverne den bedste undervisning og 

omsorg under de givne omstændigheder.  

Tak til alle i det tekniske og administrative personale for at træde til og bakke op om 

hurtigt trufne beslutninger og være med til at få tingene til at glide på bedste vis. I er 

alle medvirkende til, at vi har klaret det så flot.  

Lyset og optimismen er for alvor ved at være tilbage, så 2022 og årerne fremover 

kommer med garanti til at byde på en masse ideudvikling og nye udviklings- og 

undervisningsprojekter. Det bliver dejligt at komme i gang med.  

Med disse ord indstiller jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse.  

Af 

Eva Hede - Skoleleder 
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