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Skolelederens beretning til generalforsamling 31. august 2021 
 

Tiden går stærkt og endnu et år er gået. Der er sket mange ting på Privatskolen Nakskov. Det der 

har fyldt mest for alle, er selvfølgelig covid-19. Det har været en hård tid for alle, men det er gået 

utrolig godt her på Privatskolen Nakskov. Vores plan var helt klart at skabe en hverdag for vores 

børn og elever, som ville være så normal som muligt ud fra de vilkår som var anbefalet. Alle har 

taget udfordringen op, og vi har løftet opgaven på bedste vis. Der har været pasningsmulighed, 

og det er ikke mange lektioner som eleverne har mistet. Der skal lyde en kæmpe tak til 

personalet, børn, elever og ikke mindst jer forældre for jeres positive tilgang til alt dette. 

Det har været et helt anderledes år, hvor intet har været som det plejer. Der er kommet et 

meget stort antal ændringer, aflysninger, anbefalinger og retningslinjer. Tiden har ikke været 

nem for nogen. Når tiden er svær, ser man verden lidt anderledes. Man skal huske på hvad man 

har, og hvor godt vi har det. Man skal huske at sætte pris på sin normale hverdag.  

Jeg kommunikerer med mange mennesker i løbet af en dag, og jeg er meget imponeret over hvor 

godt alle mennesker omkring mig har klaret denne krise. Dette gælder vores børn, elever, 

ansatte og vores forældre. Det er virkeligt noget jeg sætter meget stor pris på. 

 

Privatskolen Nakskov består af fire afdelinger. En skole, en SFO, en børnehave og en vuggestue. 

Jeg vil i det efterfølgende beskrive, hvordan det seneste år er forløbet i de forskellige afdelinger.  

 

Skolen: 

Eleverne startede skoleåret den 10. august 2020 og skolen var klar til at tage imod alle vores 

elever. Lærerne havde brugt uge 32 til at gøre det hele klar, holde møder/kurser og planlægge 

det hele. Der var førstehjælpskursus og meget andet. 

Da skoleåret startede, regnede vi alle med at Covid-19 stort set var et overstået kapitel. Det var 

det desværre ikke. Hele skoleåret har været fyldt med ændringer og forandringer. Cirka 10 gange 

er der lavet nye skemaer for lærerne i et skift mellem undervisningen via Teams og almindelig 

undervisning på skolen. Zoner i skolegården, sprit og hyppig håndvask er blevet en almindelighed 

på skolen. 

 

Skoleåret har desværre været præget af mange aflysninger. Høstfesten, emneugen, 

motionsdagen, nogle fagdage, nogle prøver, skolefesten og meget andet. Mange af disse  
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arrangementer har vi haft et ønske om at lave på et senere tidspunkt. Vi har også måtte sande, 

at dette i mange tilfælde ikke har været muligt. 

 

6. april startede vores nye elever i førskolen, i alt 3 nye elever.  Det er meget vigtigt for os, at 

vores nye elever får en så tryg og rolig start på deres skolegang som muligt. Det er Helle Mau og 

Heino Siedentopf og personale fra vores SFO som står for vores førskole.  

Vi kender en del af eleverne ved opstarten, der kom nemlig 19 børn fra vores egen børnehave. 

Jeg vil samtidigt benytte lejligheden til endnu engang, at byde de nye elever og forældre 

velkommen på skolen.  

 

Bestyrelsen og ledelsen har haft flere gode snakke omkring antal af klasser. Jeg mener, at det er 

meget positivt for skolen, at åbne to klasser. Den enkelte klasse har en parallelklasse at spejle sig 

i, og der også en mulighed for at arbejde meget sammen. På personalesiden giver det også nogle 

fordele. Vores lærerstab bliver større, og dette betyder at de enkelte fagudvalg bliver større og  

dermed har større mulighed for sparring. På sigt er der også mulighed for at de enkelte lærere 

kan blive i de enkelte afdelinger. Vi arbejder på at åbne to klasser 1. april 2022. 

 

SFO: 

Vores SFO har haft et godt år. Vi oplever en stor interesse for vores SFO. Vores SFO udvikler sig 

hele tiden, og børnene er glade for at gå i SFO. Der er blevet lavet rigtig mange spændende  

aktiviteter i SFO’en.  

Året har ikke været fuldt med store arrangementer som der ellers plejer at være. Mange ting har 

været aflyst pga. covid-19. Der er dog blevet afholdt en julefest for 135 meget glade børn. Vi var 

så heldige at julemanden også kiggede forbi. 

 

Børnehaven og vuggestuen: 

Vores børnehave og vuggestue har haft et rigtig godt år. Der er stor efterspørgsel på pladserne, 

og der er ventelister, til trods for at vi har udvidet både børnehaven og vuggestuen. Vi kan 

rumme 68 børnehavebørn og 22 vuggestuebørn. Det skal siges i denne sammenhæng, at antallet 

af voksne selvfølgelig også er steget. 
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Mange nystartede institutioner oplever, at det tager mange år at få dannet en kultur i en 

børnehave og i en vuggestue. Det tager lang tid at få tingene til at køre på et højt niveau. Det har 

vi heldigvis ikke haft problemer med i vores børnehave og vuggestue. Vi har fået lavet en 

daginstitution, som fungerer rigtig godt, og det er jeg rigtig glad for. 

Som noget nyt har vi fået lidt mere plads på legepladsen. Vi har lejet græsarealet ved den gamle 

musikskole af Lolland Kommune. 

 

Konklusion: 

Jeg evaluerer hele tiden på, hvordan Privatskolen Nakskov fungerer. Jeg synes, at Privatskolen 

Nakskov er i en rigtig god udvikling. Vi har efterspørgsel på vores pladser, og vi har en sund 

økonomi.  

Alle udvikler sig fagligt og socialt, og vores fysiske rammer bliver bedre og bedre. Min 

fornemmeste opgave er at sørge for, at alle afdelinger hele tiden udvikler sig fagligt, og at 

trivslen blandt børn og medarbejdere er i fokus.  Det vil jeg gøre alt hvad der står i min magt for 

at opfylde. 

Jeg vil gerne takke mit personale for en kæmpe indsats. Uden dem havde vi ikke 4 så 

velfungerende afdelinger. Der er virkelig blevet arbejdet meget hårdt fra alle medarbejdernes 

side, i en tid som på ingen måde har været nem. 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for en stor indsats og for et godt samarbejde.  

Jeg vil også gerne takke jer forældre for den store opbakning, der er til skolens arbejde og vores 

arrangementer. Det er jeg meget glad for.  

Med disse ord overlader jeg min beretning til generalforsamlingens eventuelle kommentarer og 

spørgsmål. 

 

Henrik Christensen.  

Skoleleder. 

mailto:info@privatskolen-nakskov.dk

