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Kære forældre
Når vi står her i dag for at afgive beretning, henholdsvis skolebestyrelsesformand og
skoleleder - er det beretning fra et skoleår der endnu engang adskilte sig markant
fra det vi ellers kender som det normale.
I løbet af skoleåret 2020/2021 har I som forældre endnu en gang modtaget talrige
orienteringer fra skolen angående håndvask, afstand, anderledes organisering – og
af og til også information om smitte, opfordring til test og selvisolation; ja, sidst i
juni mener jeg vi nåede til version 2.13 i rækken af retningslinjer.
I dette skoleår krydser vi fingre for at skolen fortsat kan være åben og vores hverdag
påvirkes i mindre grad af en ussel virus og de forholdsregler der må tages for at
fællesskabet kan fungere.
I august 2020 startede 430 håbefulde elever et nyt skoleår – og med en glæde der
overstrålede eventuelle bekymringer, kom vi godt fra land med god hjælp fra et flot
samarbejde mellem hjemmene og skolen, intensiveret rengøring og et flot, flot
sensommervejr.
10. klasse stævnede ud med højt humør og introdage på Fjordcenteret sammen
med Søren, Jens Peter, Kim og Lene B.
De unge mennesker greb skolelivet på la Cour med bravour og fastholdt derfor et
højt engagement i de svære måneder der fulgte med hjemmeundervisning. Sjældent
har et positivt samspil mellem personale og elever haft så stor betydning for en flok
unge mennesker der blot skulle være sammen i et enkelt år.
På trods af utallige corona-benspænd klarede de unge mennesker og deres
insisterende lærere sig brandflot til prøverne og vi sendte dem videre ud i verden
med et stort la Cour på ryggen.
Desværre kunne vi i foråret konstatere at tilslutningen til kommende 10. klasse ikke
var stor nok. Vores tilbud om solid faglig undervisning kombineret med fire temaer
om design og teknologi er populært hos uddannelsesvejledere og
ungdomsuddannelser og vi håber at flere unge også vil finde det interessant.
Årgang 2020 har indtaget skolen og med Charlotte, Rikke S., Heidi og Gitte som
kompetente guider, fandt de i løbet af året ud af hvordan vi gør på la Cour – og vi
fandt ud af hvilket præg de kunne sætte på vores skole.
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Sidste år kunne jeg berette om at Vivi og Morten var konstituerede som henholdsvis
viceskoleleder og clubleder, mens vi arbejdede med at finde den fremtidige
organisering på C. la Cours Skole.
Det lykkedes os heldigvis at finde en vej, således at de begge fra årsskiftet skiftede
status fra midlertidig til fast. Det mener jeg at skolen er endog meget godt tjent med
– og efter et skoleår der stillede store krav til omstilling, handling og opfindsomhed,
vil jeg særligt takke jer begge – hverken elever, hjem eller personale var kommet så
flot igennem skoleåret 2020/2021 uden jeres ihærdighed og aldrig svigtende tro på
at vi klarer det sammen!
Frem til årsskiftet kunne vi alle se hvad vej det gik og efter nytår måtte vi tilbage til
nødpasning i club og online-undervisning på alle klassetrin.
Det var ikke det vi havde håbet på og I kan alle, små og store, med rette klappe jer
selv på skulderen for at hænge i og holde ud.
Umiddelbart inden vinterferien kunne vi sige velkommen tilbage til undervisning for
0.-4. klasse – og mangen gang blev der vasket hænder, brugt håndsprit og snakket
om afstand til de andre klasser.
Rengøringspersonalet rengjorde gelændere, håndtag, håndvaske og meget mere i ét
væk og I forældre har hjulpet os og hinanden ved at være ekstra opmærksomme på
symptomer og hellere vælge en dag hjemme frem for risiko for at viderebringe
smitte.
Vi skulle helt frem til 6. april før vi havde alle elever tilbage – men for 5.-10.kl kun
hver anden uge på skift. Fra 10. maj havde vi heldigvis alle tilbage med fuldt
fremmøde.
Det har været et meget, meget anderledes skoleår. TEAMS, fjernundervisning,
nødpasning, mundbind, en uendelighed af test i halsen, næsen og lillehjernen og
desværre og enkelte sygdomstilfælde – fortrinsvis milde, heldigvis.
Kæmpe ros til alle på C. la Cours Skole; elever, personale, forældre.
Med stærke fællesskaber kan vi klare selv tunge opgaver og mørke skyer på
himmelen – eller som jeg overhørte to piger fra børnehaveklassen sige til en
kammerat med en skramme på knæet, ’VI SKAL NOK KLARE DET’. Sammenhold og
håb.
Parallelt med sundhedskrisen har vi på skolen også haft et ganske andet forløb på C.
la Cours Skole; et forløb med stor betydning for skolens fortsatte virke.
Da skoler, institutioner og mange arbejdspladser lukkede for fysisk fremmøde,
havde vi netop fundet fælles fodslaw med ejerne af Sennelsgade 16 & 18 efter mere
end halvandet års forhandlinger.
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Resten af skoleåret satte vi forundersøgelser i gang og kunne derfor, da sommer
blev til efterår kunne bestyrelsen indgå aftale med overtagelse 1. januar 2021.
Da lejerne var blevet tilbudt nye lejemål, kunne vi fortsætte med miljøvurdering og
udbud af nedrivningen. I dag har vi et flot hul i jorden og ser frem mod fase to: En ny
skolebygning (VI SKAL NOK KLARE DET). I mellemtiden anlægger vi midlertidigt
parkering til cykler og biler på en del af arealet.
Foråret og sommeren 2021 fik for de ældste elever et præg af test og prøver –
næsetest og afgangsprøver. De kom flot igennem begge dele og vi kunne sende 62
unge mennesker ud i verden med solide faglige kompetencer, sociale superskills og
mere end et års træning i at være menneske midt i en sundhedskrise.
Tak til lærere og pædagoger – det har været noget af en rutschetur med skiftende
planer, retningslinjer, mundbinds- og testtyper, coronaudvalg, kontaktflader,
gavekort, aflysninger, online-fester og heldigvis fantastisk fokus på det nærvær og
den glæde som elever og kolleger har mærket på trods.
Tak.
Tak til forældre for at bakke op om vores skole. Det har bestemt ikke været nemt og
I har på fornem vis indrettet jer efter skiftende retningslinjer – også når formål eller
mening ikke nødvendigvis var soleklart for den enkelte, men vigtig for fællesskabet.
Tak.
Tak til Bente og Lene, tak til Steen og hele serviceholdet. I har holdt snuden i sporet
og sørget for at drift af bygninger og kontor har været stabil.
Tak.
Skoleåret 2021/2022 er godt i gang og fremtiden tegner lys for Charlotte la Cours
Skole.
SAMMEN SKAL VI NOK KLARE DET.
Tak for ordet.

