FORMANDENS FOR BERETNING SKOLEÅRET 2021/2022
RØRVIG FRISKOLE
På Rørvig Friskole begyndte skoleåret 21/22 med et håb om at dette ville blive et normalt
skoleår efter 20/21 havde været præget af Corona-restriktioner. Flere klasser gennemførte
i sensommeren og det tidlige efterår en række ekstra aktiviteter som mindre udflugter og
enkelte overnatninger på skolen. Alt sammen for at genoptage de sociale aktiviteter, som
Corona-restriktionerne havde stået i vejen for. Dette var meget positivt og
livsbekræftende. Ikke mindst i lyset af de Coronarestriktioner, der sidst i november og frem
til marts i år igen ramte os og betød færre muligheder for at være sammen på tværs af
klasserne.
På vores bestyrelsesmøder har vi fulgt udviklingen og kunne på vores møde sidst i februar,
da normaliseringen var lige rundt om hjørnet, kun give vores største opbakning til at de
større fællesskaber igen bliver dyrket på Rørvig Friskole. Lad os derfor håbe at den fælles
morgensang og de mange tværgående aktiviteter på tværs af klasserne ikke igen forstyrres
af Corona-restriktioner. Det er under Corona-situationen blevet meget tydeligt at Rørvig
Friskole trives bedst i samspillet mellem de små og store fællesskaber. Hvis man skal sige
noget positivt om Coronaen er det, at de mindre fællesskaber i klasserne er blevet styrket.
I forhold til den retning som disse fællesskaber skal gå i, vedtog bestyrelsen i 20/21 en
strategi for RF. Denne har tre hjørnesten: KREATIVITET - INDSIGT & UDSYN BÆREDYGTIGHED. I tråd med dette har elever og lærere arbejdet med feature-uge som
kulminerede i en stor fælles krea-udstilling i uge 5. Der har i efteråret været afholdt en
anden feature-uge om affald og affaldssortering med åbent hus for forældre. Der afvikles
intro-forløb, hvor 8.klasse besøger ungdomsuddannelser og de deltager herudover i
”Lilleskole festival” i juni. Showtime afvikles igen i år for hele skolen. Så det er glædeligt at
konstatere, at der sket meget under de tre pejlemærker, så kreativ udfoldelse går hånd i
hånd med indsigt og udsyn og bæredygtighed.
Endelig er det værd at bemærke at alle klasser i 2021/2022 kommer afsted på lejrskole –
de ældste i august/september og de yngste i maj måned. Og Berlinturen er også lige blevet
gennemført.
Skolen tog på udviklingsdagen i år fat på problematikker omkring ordblindhed. Tilgangen
er, at det er en udfordring, der påvirket andre fag end dansk, hvorfor man på skolen vil
styrke lærernes viden om området, med henblik på at kunne hjælpe bedst muligt.
I forhold til skolens varetagelse af undervisningen generelt er udpeget en tilsynsførende,
Aksel Groth. Han har være på besøg i alle klasser og forholdt sig til den undervisning han

har set. Det har overvejende været positive forhold han har kunnet iagttage. Han fortæller
i rapporterne om sine iagttagelser, vurderer elevernes ageren og ikke mindst samspillet
mellem eleverne og lærere.
Der er typisk en halv side for hver klasse. Personligt er jeg blevet glad, når jeg har læst hans
tilsynsrapporter, der vidner om en skole, hvor der er en god og gensidig respekt for
hinanden og hvor elevernes kunnen og undren understøttes på bedste vis. Jeg vil undlade
at citere rapporterne her, men blot opfordre til, at man går ind på skolens hjemmeside og
ser besøgsrapporterne i deres helhed.
Ellers har vi i bestyrelsen i denne periode klaget over skydebanens planer om at ændre
skudretningen, således at denne bliver rettet imod skolen. Vi har klaget i henhold til
landszonelovgivningen og afventer i øjeblikket den endelige stillingtagen. Vi har anført 3
forhold som vi finder uhensigtsmæssige, nemlig 1) haglnedfald, 2) forringelse af områdets
rekreative værdi og 3) udvidelse af tidsrummet for skydningen.
1) Haglnedfald som følge af ændret skudretning vil betyde at eleverne på Rørvig Friskole
ikke vil kunne spille bold, uden risiko for at blive ramt af nedfaldshagl.
2) Områdets rekreative værd og landskabelige kvalitet vil blive væsentligt forringet som
følge af de høje volde, der vil ændre udsigten til fjorden. Vi har gjort opmærksom på at
kystbeskyttelseslinjen ikke respekteres, idet det er en væsentlig landskabelig ændring med
etablering 7 meter høje jordvolde.
3) Tilladelse til skydning er udvidet, hvilket skolen ikke ønsker, da dette sætter en
yderligere begrænsning for børnenes færden i skoletiden.
Endelig har vi anført, at trafikken til og fra skolen vil være stærkt påvirket af trafik med
jordkørsel i anlægsperioden, hvor mere end 1.000 lastbiler med jord til etablering af
jordvolde vil skulle køre.
Alting stiger – således også udgifterne til at drive skolen for. Derfor er der lagt op til en
stigning i skolepengene på 50 kr. pr. måned og 25 kr. pr. måned i Fritten og Røffen. Der er
samtidig i indeværende skoleår gjort en flot indsats for at inddrive restancer. Resultatet er
at mere end 100.000 kr. er hentet hjem ved en konsekvent indsats fra skolens side. Endelig
er udsigten for 2022/23 positiv, idet vi til trods for afgang af en stor 9. klasse forventer at
få en konstant udvikling i det samlede elevtal, idet der er tilgang i 7. klasse.
Dette var beretningen over stort og småt på Rørvig Friskole i skoleåret 2021/22 Det er med
en stor tro på den fremtidige udvikling for Rørvig Friskole, at jeg afslutter denne beretning.
Steen Schønemann, 28. april 2022

