
  
Randers 10. september 2022 

  

SKOLELEDERENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2021/2022  
  
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.   
 

LEJRSKOLER OG TURE  
På C. la Cours Skole sætter vi enormt stor pris på at opleve verden omkring os.   
 
Vi vil gerne bruge byen, så vi besøger blandt andet Randers Museum, ReMiDa, Randers Regnskov, 
Naturcenteret og Randers bibliotek. 
  
Vi tager til Berlin i 9. klasse, på kultur-tur til Kbh. i 8. klasse, på lejrskole i 6., på hytteture i 2. og 4. 
klasse og den frivillige skitur for 7. & 8. klasse (og nogle gange 9.!).  
Ja, og så er der jo også læselejrskolen på Mølletoppen, hvor de hårdtarbejdende læseelever læser 
& læser – mens de hygger sig sammen og med Lene L., Katrine, Tine og Mette F.  
 
Det er en fornøjelse at følge med i elever og personales oplevelser på de mange rejser og ture – og 
én ting er sikkert – det gode samvær og de fælles oplevelser gør båndet mellem eleverne og 
relationen til de voksne endnu stærkere!    
 
  

CORONA (NOK ENGANG) 

Skoleåret 2021/2022 blev også præget af den trælse, uvelkomne og desværre nok 
tilbagevendende coronavirus.  
I langt det meste af skoleåret kunne vi klare os med meget få, men klare foranstaltninger, mens vi 
udviste årvågenhed i forhold til smitteudvikling, vaccinestatus og myndighedernes (lidt) skiftende 
held til at håndtere såvel de praktiske forhold som befolkningens holdning til den virkelighed vi 
trods alt var og er førstehåndsvidner til. 
Jeg vil gerne give jer et kort indblik i hvilken virkelighed C. la Cours Skole stod i. 
 
På vores skole fik vi allerede i februar 2021 udlært vores egen tester – men da han var færdig med 
kurset, ja, så havde KL skiftet strategi og vi kunne ikke længere selv stå for test når klasser skulle 
testes på grund af smitte hos en elev eller ansat.  
I husker nok at konsekvensen var bestilling af PCR-test og med flere børn på flere årgange kunne 
nogle familie risikere at blive hjemme i testforløb ganske længe. 
Da det viser sig at flugtvarianten Omikron kan undvige vacciner, indkøber Kommunernes 
Landsforening test til samtlige skolebørn i Danmark, som herefter skal testes to gange ugentligt 
hjemme. Myndighedernes strategi gik angiveligt fra at inddæmme og forhindre smitte, til en 
kontrolleret spredning af en mindre alvorlig variant af coronavirus. 



 
I har i hjemmene været kolossalt gode samarbejdspartnere, især når vi har været nødt til at 
stramme grebet for at holde skruen i vandet og skolen åben.  
I har testet jeres børn, været hjemme med dem i testforløb og hvis de blev syge, har I givet dem 
omsorg (og kakao & Disney+). 
For os på C. la Cours Skole har det betydet at vi godt kunne flytte lidt rundt på datoer for lejrskoler 
og hytteture; at vi kunne sende personale på arbejde med lav bekymring for smitterisiko.     
 
Efter en lykkeligvis kort hjemsendelsesperiode oplevede vi i begyndelsen af 2022 et veritabelt 
smitterul. I løbet af ganske få uger susede smitten gennem C. la Cours Skole – og os bekendt uden 
alvorlige tilfælde eller senfølger. 
Foråret kom og da endnu en sommer er forbi, står vi nu og satser på at vacciner, tidlig behandling 
af en mindre alvorlig sygdom og forsat fokus på hygiejne og udluftning vil være nok til at undgå 
nye foranstaltninger.  
  

DE SYV SAMFUNDSLØFTER 

C. la Cours Skole er medlem af skoleforeningen Danmarks Private Skoler, en interesseorganisation 
for frie grundskoler i Danmark. Foreningen har blandt andet et mål om, igennem kontakt til og 
dialog med politikere fra politiske partier, at udbrede kendskabet til vores skoleform. 
I de seneste år har foreningen og skolerne arbejdet med at udbrede et kodeks, De syv 
samfundsløfter, hvor vi i fællesskab står ved at arbejde for blandt andet rummelighed, rettigheder 
og mangfoldighed. 
 
I det forgangne skoleår var vores skoler i vælten, da TV2 med en udsendelsesrække under 
overskriften Flugten til privatskolerne søgte at etablere en modsætning mellem de hårdt ramte 
kommuneskoler og privatskoler (allerede her går det galt for redaktionen, da de fleste frie 
grundskoler, som det rettelig hedder, er friskoler og medlem af Friskolerne – dansk 
friskoleforening).  
Desværre blev det tydelige formål om at udråbe privatskoler til en slags modsætning til de hårdt 
ramte kommuneskoler hjulpet på vej af et par mildest talt uheldige interviews med to skoler fra 
vores forening.  
 
Vi formoder at begge skoler har fået bedre vejledning efterfølgende og ledelse og bestyrelse har 
overfor bestyrelsen i vores skoleforening gjort klart at vi bakker op om de syv samfundsløfter og 
forventer at foreningens fællesskab påpeger at det forventes af alle medlemsskoler.  
  

  



ÅRET DER GIK  
Skoleåret 2021/2022 var et fantastisk skoleår, blandt andet fordi C. la Cours Skole er et stærkt 
fællesskab, hvor vi hver dag er sammen - børn og voksne, der gør deres bedste.   
Det mærkes og bemærkes.  
 
I år har vi blandt andet set hvordan elever ganske frivilligt blev på skolen sammen med Henrik og 
Ole for at arbejde med MineCraft på computerne. 
Ole var blevet kontaktet af Nationalmuseet, som skulle i gang med en podcastserie om Den 
perfekte by. Idéen var, at elever byggede fremtidens by i MineCraft og samtidig blev interviewet til 
podcasten. 
Og sådan gik det til at elever fra C. la Cours Skole byggede løs i foråret 2022 – og sluttede af med 
en tur til Nationalmuseet til fejring da podcasten var færdig. Gå ind og lyt – det er ret spændende! 
 
I Club la Cour startede vi i foråret et samarbejde med Rgf om svømning. Det blev en stor succes – 
med mange glade svømmere!  
I år supplerer vi med et motorikhold – og mon ikke også det tager kegler! 

  
På en varm onsdag sidst i juni sagde vi farvel til afgangsklassen 2021. De fantastiske unge 
mennesker gik mod øst og vest og syd og nord – ganske som de plejer   
17 er nu i 10. klasse på efterskoler og her i byen, 4 tog på erhvervsuddannelse og 17 på en 
gymnasial uddannelse og resten gik til HF.  
På C. la Cours Skole husker vi hver enkelt af dem, og vi mindes med glæde og stolthed hvilke 
mennesker de blev til.   
  

SKOLENS PERSONALE  
Ingen skole uden forældre, ingen skole uden børn og ingen skole uden personale.   
På C. la Cours Skole har vi et engageret og kompetent personale.   

Tak til hver og én: Vores pædagoger og lærere, mine dygtige makkere i skoleledelsen, Vivi & 
Morten – Bente, vores blæksprutte af en sekretær; Lene, med fokus på såvel detaljen som 
overblikket i skolens økonomi – og ikke mindst Steen og hans hold: Mirella, Magdalena, Maria, 
Mini, Ronny og Jørn. Tak for jer.     
  
Med disse ord vil jeg overlade beretningen om skoleåret 2021/2022 til forsamlingen.  
  
 


