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Kære alle sammen 
 
Vi mennesker vil så gerne kunne kontrollere alting, forudsige fremtiden, så vi kan 
planlægge os ud af evt. udfordringer. I bund og grund er det, det bestyrelsesarbejde 
handler om. Her ved afslutningen af et skoleår og begyndelsen af et nyt, kan man slå 
fast, at planer skal laves, så man har noget at tage udgangspunkt i, når det hele lige 
skal ændres en gang mere. Det må da være en af de ting, vi alle kommer til at tage 
med os fra år 2020.  
 
En af bestyrelsens beslutninger fra sidste efterår var at få skiftet tag på de sidste 
bygninger, hvorpå det nuværende tag er af første generations eternit uden asbest. En 
bestilling i god tid, sådan at det var muligt at planlægge, at renoveringen ikke ville 
komme til at forstyrre eksamenerne. Der blev slet ikke nogen eksamener at forstyrre. 
 
Bestyrelsesarbejdet er fortsat under hele Coronakrisen, men hver for sig mageligt 
henslængt i sofaen eller siddende ret og ned ved spisebordet, helt efter de 
retningslinjer som Børne og Undervisningsministeriet samt Sundhedsstyrelsen har 
udstukket. Men vi trænger også efterhånden til at mødes i den virkelige verden for at 
se hinanden i øjnene og få en friere debat, end det er muligt, når man ikke kan se alle 
på en gang. For debat skal der være, så vi er sikre på, at vi får taget de rigtige 
beslutninger. 
 
I denne uge skulle hele bestyrelsen have siddet sammen med forældre til 9. og 10. 
klasserne til dimissionsfesten og fejret vores elever. En mangeårig stolt tradition, som 
i år kun er en skygge af sig selv, men flaget bliver dog hejst og stolte kan vi igen sige 
farvel og sendes jeres unge mennesker videre ud i verden. 
 
I år er det ikke bare skolens ældste elever, der har noget at feste for her i juni måned. 
Mange af 7. klassernes elever er blevet konfirmeret de sidst par weekender, for andres 
vedkommende bliver de det på søndag, og en lille flok må vente helt til september. Vi 
ønsker for både konfirmander og familier, at I får gode dage. 
 
Med ønsker om en rigtig god sommer og håb om en mere almindelig hverdag på den 
anden side ferien. 
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