
Formandens beretning 2020  
En formands beretning er som bekendt ”en redegørelse for forløbet siden sidste generalforsamling”. Men 
man kommer jo ikke fremad, ved kun at se tilbage, og når jeg nu har valgt at træde tilbage som formand, vil 
jeg tillade mig at benytte lejligheden til også at se lidt fremad, og gøre det ud fra den platform vi i dag står 
på. 

 

Coronaen sætter fortsat dagsordenen – Den bestemmer dog ikke 
En indlysende hændelse at kigge på det forgangne år er naturligvis Corona. Vi står stadig midt i krisen, og 
smitten er jo blandt andet direkte årsag til, at du lige nu, sidder og læser min beretning, fremfor at lytte til 
den på generalforsamlingen. Smitten har også sat store spor i dette skoleår. Vores fantastiske lærere har i 
den grad kæmpet med hjemmeundervisning, nødundervisning, nye software programmer, kontrollerede 
opstarter m.m. Endnu engang er der ikke andet end ros til overs for deres arbejde - hold fast hvor har de 
slidt og slæbt og hold fast hvor har I kæmpet. Jeg og resten af skolen, skylder hver eneste lærer, en stor 
tak for deres kæmpe store gå på mod og deres fantastiske friskole sind. 

 

Coronaens indflydelse på vores ældste elevers sidste år i grundskolen 
Jeg tror de fleste af os kan huske det sidste år i folkeskolen/grundskolen. Det var et specielt år, der 
kulminerede med eksamener, en masse sjove fester og en sidste skoledag, hvor man gav den gas. Det 
bliver desværre noget andet, vores kære ældstegruppe elever vil kigge tilbage på, når de engang sidder 
der hvor du og jeg sidder i dag. For første gang i skolens historie kom vores ældste elever ikke på deres 
store rejse i år – en rejse der i øvrigt for første gang skulle være gået til Sydafrika. Coronaen kommer 
desværre også til at påvirke den kommende sommerfest. Vi er rigtig mange, der er utroligt kede af, at 
vores ældste elever ikke får disse oplevelser, men der er desværre ikke noget vi kan gøre. Til gengæld, 
glæder vi os over, at de har fået meget andet med i rygsækken under Coronaen. De har formået at blive 
sat i denne situation, og har så alligevel evnet, at se det positive der trods alt er omkring dem og det har 
været imponerende og livsbekræftende at være vidne til. De har i processen blandt andet givet udtryk for, 
at der jo er andre, der har det meget værre end dem. At kunne fokusere på det, når man selv har det svært 
eller går glip af en masse, er flot. Disse egenskaber er meget mere værd, at have med i rygsækken her i 
livet, end en stor sommerfest…. I er nogle seje, smukke, dygtige unge mennesker og vi er stolte af Jer alle 
sammen – upåagtet om der bliver en stor fest eller ej. Vi glæder os til at følge Jer i Jeres videre færd – I 
skal nok klare Jer godt! Og nu får Corona ikke lov til at fylde mere i denne beretning. 

 

Det forgangne år bød på nye ansættelser der har sat frø og gror 
Dette bestyrelses år startede med, at vi ansatte 3 nye lærere. Ud af disse 3 ansættelser er Pernille og 
Lykke vokset sig flot ind i friskolen. De har bragt faglighed, drive, glæde, smil og engagement ind på skolen, 
og det har været imponerede at se hvor flot de sætter deres fodaftryk på skolen. Jeg vil opfordre Jer til, at 
holde fast i Jer selv og at bliver ved med at lade friskolen ”gro på Jer” – jeg er ikke et sekund i tvivl om, at I 
vil blive en vigtig brik for friskolen i årene frem over. 

 

Jens’ nye knæ gjorde skolestarten anderledes i år 
Omkring sommerferien, skulle Jens også lige have et nyt knæ. Derfor måtte vi klare skolestarten uden 
hans kæmpe store erfaring og kølige overblik. Ældste eleverne,  måtte også starte deres sidste år op uden 
Jens. Også her gjorde lærerne sammen med Annette og Lissi og ikke mindst Anne Grethe, en kæmpe 



indsats for at få det til at fungere… Og vi kom godt igennem det. Tak for samtlige kræfter der blev lagt i, at 
dække så godt ind for Jens som muligt.  

 

Jens ønsker at gå på pension – ved at informere os i god tid, sikrer han den bedst mulige overgang 
Da Jens kom tilbage, meddelte han os, at han ønskede at gå pension her til sommer. Ved at han allerede 
informerede os i efteråret 2019, havde vi mulighed for at vænne os til tanken, men også til at forberede 
hvordan vi skulle finde den nye skoleleder for Kegnæs Friskole. Det var en lang proces, men det var 
vigtigt, at vi fik gjort det på den bedste måde, så vi kunne finde den nye skoleleder der ville have de bedste 
forudsætninger for at fylde de store sko ud som Jens efterlader. Med Konrad føler vi, at vi har skabt de 
bedst forudsætninger. Konrad, du har den erfaring, det friskole hjerte, de kompetencer og det drive der 
skal være til stede, for at fylde Jens’ sko mest muligt ud….Omend vi er rigtig mange, der vil savne Jens 
ufatteligt meget, så er vi ligeså mange der glæder os til at følge dig de kommende år, og ikke mindst til at se 
dig sprede dine vinger ud, og bære skolen videre på dens rejse. Når Jens går på pension til sommerferien, 
håber jeg virkelig, at vi får lov til at give ham den afsked han fortjener og som jeg ved mange gerne vil give 
ham. 

 

Naturlegepladsen er nu færdiggjort og taget i brug 
Siden sidst, er naturlegepladsen blevet færdiggjort. Området bliver fortsat udviklet og i dag står der 
smukke højbede og sagtige frugttræer blandt de flotte bålhytter, sheltere og det flotte udekøkken på 
pladsen. I denne Corona tid bliver området flittigt brugt om dagen af lillegrupperne, men der er også stor 
aktivitet efter skole. Flere af Jer bruger området flittigt, men det gør andre udefrakommende også… Det 
var meningen med området og det er skønt at se det udvikle sig. Endnu en kæmpe tak til Jer ildsjæle der er 
årsag til, at vi i dag kan benytte disse flotte udendørsarealer…. Uden Jeres utrættelige indsats, havde vi 
ikke stået hvor vi står i dag. 

 

Funding gruppen fortsætter med at indsamle midler til udvikling af skolen 
Det sidste år har også indbragt mange flotte tilskud gennem funding gruppen. Arbejdet er i den grad sat i 
system, og vi høster virkelig udbytte af det store arbejde i alle i funding gruppen yder. Den sidste funding 
vi har fået på 477.750 kr., betyder at vi det kommende skoleår vil kunne etablere nye badefaciliteter på 
skolen, som vi har manglet. Vi har fortsat mange ønsker som vi godt kunne tænke os gruppen finder midler 
til –pt. Har vi beskrevet 15 projekter til en værdi af mere end 1.6 Mio kr. og der er flere på tegnebrættet. 
Der er altså store ambitioner, og så længe vi er ambitiøse, skal vi nok fortsat finder midler. 

 

Alle andre arbejdsgrupper, har ligeledes igen i år gjort en kæmpe forskel 
Og der er mange andre, der har ydet kæmpe store indsatser igen år. Vedligeholdelses gruppen, 
havegruppen, sikkerhedsgruppen, SFO gruppen, Fed Fredag gruppen, Penalhus gruppen, Elite Smiley 
Gruppen, Friskolens Venner m.m. Mange tak til Jer alle hver især, for Jeres store arbejde, men også for at 
tage alle de initiativer som I gør i løbet af året. Bliv ved med det! 

 

I dag er Kegnæs Friskole et rigtig godt sted. Vi har stor fremgang, en sund økonomi. Vi har en høj 
faglighed. Vores elever laver flotte resultater. Vores elever forlader skolen som hele, rummelige og sociale 
unge mennesker. Vores elever og lærere trives og forældrene er tilfredse (jf. trivsels- og 



tilfredshedsundersøgelserne). Alt det skal vi holde fast i, men vi skal også blive ved med at udvikle os…. 
Står vi stille, går vi tilbage. Tillad mig derfor at se lidt fremad. 

 

Natur legepladsen – fra ”på marken” til ”Ud i parken” 
Jeg vil opfordre til, at vi bliver ved med at udvikle området omkring Naturlegepladsen. I dag er det 
primært de små elever der bruger området. Der er forholdsvis langt over på marken, og den ligger lidt for 
sig selv. Hvis vi nu udviklede området mellem marken og skolen, med udendørs lounge områder til de 
ældste elever, hvor de kunne fordybe sig og ”chille” ude i naturen. Eller placerede en beachvolley bane 
mellem marken og skolen, som kunne bruges i idræt. Eller lavede en Tarzan bane i de levende hegn op til 
marken, hvor de mellemste børn kunne tumle, så vil vi måske bedre kunne trække de lidt ældre børn ud i 
området, og dermed får hele skolen større udbytte af det. Alene ved at skabe spændende rum mellem 
marken og skolen, så vil vi ændre tanken fra ”at gå over på marken” til ”at gå ud i parken”. Jeg er ikke et 
sekund i tvivl om, at dette udendørsområde, vil være med til at differentiere Kegnæs Friskole fra de andre 
skoler i fremtiden – og det bliver nødvendigt at kunne, når konkurrencen om eleverne intensiveres. 

 

Uden funding kan vi ikke udvikle skolen 
Jeg vil opfordre til, at det fundament der nu er skabt omkring funding gruppen og det tættere samarbejde 
der nu er ind i bestyrelsen fastholdes. Det er simpelthen ikke muligt at udvikle skolen som vi har gjort de 
seneste år, uden at der kommer penge ude fra - vi forældre kan med vores egen betaling simpelthen ikke 
løfte disse investeringer. Friskolens Venner gør en kæmpe indsats og er også en vigtig faktor omkring 
udvikling af skolen, men hovedparten af de penge Friskolens Venner rejser, kommer dog fra os forældre, 
vores venner eller vore familier. Funding er således vigtigt, da det er friske penge der kommer ude fra. 
Målet bør i min optik være at skaffe 250.000 – 500.000 kr. i året. Det er ambitiøst, men langt fra umuligt, 
og det vil give skolen den økonomiske frihed der skal til, for at udvikle og forny sig. 

 

Husk at Kegnæs Friskole er Jeres skole 
Glem ikke at det er Jeres skole – altså forældrenes skole….. Nogen gange kan man godt komme til at 
glemme det, men det må i ikke. Det er jo et kæmpe privilegie at det er ”vores skole”. Med privilegier følger 
der dog også altid ansvar med.  I har hver især ansvaret for at gøre skolen så god som muligt for Jeres 
børn. Derfor skal i stille krav til hinanden – det er ikke bestyrelsens, skoleledelsens eller lærernes ansvar 
at stille krav. Det er OK at stille krav til hinanden, og hvis der er noget i er utilfredse med, så sig det til 
rette vedkommende. Stil også krav til lærerne, men gør det konstruktivt. Stil krav til Konrad som den nye 
skoleleder, men lad være med at lade ham stå alene… Han bliver ikke den jeg ved han kan blive, uden hver 
eneste forældres hjælp og støtte – og hvis han træder ved siden af, så hjælp ham med at vise vejen og 
fortæl ham hvorfor. 

 
I skal blive ved med at lægge de 40 frivillige timer i året, men lad være med at se det som en sur pligt. 
Værdsæt i stedet alt det summen af alle forældres 40 timer giver lige præcis dit barn. Rengjorte og 
vedligeholdte faciliteter. Dit barns tur til England, København og Sydafrika. Nye bærbare PC'ere. 
Lejrskole til alle hvert eneste år osv. 

 

Hvor stor skal Kegnæs Friskole være? 
Det er et emne, der dukker op nu og da. Nogle mener den nuværende størrelse er perfekt, andre at den er 
for stor og atter andre at den er for lille. Jeg må være ærlig, og indrømme, at jeg slet ikke kan forstå den 



diskussion. Hvorfor fokuserer på, om skolen skal have 80, 100, 120 eller 150 elever? Det er i min optik 
ikke der fokus burde ligger – Jeg mener at vi hellere skulle fokusere på at holde fast i vores 
grundprincipper og de værdier der har gjort skolen til den succes den er i dag og som har skabt de 
fantastiske unge mennesker der gennem årene har forladt den. 

Hvis vi nu fokuserer på, blot at holde fast i, at vi eksempelvis ikke skal være flere end 15 elever i klassen og 
vi samtidig bliver ved med at fokusere på hver enkelt elevs udviklingspotentiale, at lærerne er så 
engagerende, fagligt dygtige og kærlige som de er, så betyder det i min optik ikke noget som helst om vi er 
80, 100 eller 150 elever på skolen. Hvis vi derimod undlader at opretholde fokus vores værdier og vores 
grundprincipper, så er skolens og klassernes størrelse harmdirrende irrelevante. Blot for en god ordens 
skyld, argumenterer jeg ikke for at skolen nødvendigvis skal blive større. Jeg argumenterer for, at vi skal 
fokusere på det der betyder noget og er vigtigt, fremfor et ligegyldigt tal. 

Kegnæs Friskole er ikke en grim ælling…. Slet ikke… Tværtimod er den faktisk allerede nu, en af de 
allersmukkeste svaner på søen. Lad os blive ved med at passe godt på den og sørge for at der er mange 
andre der i fremtiden også kan nyde den og få gavn af den.  

Med venlig hilsen, 

 

Thomas Nis Lorenzen 
Bestyrelsesformand, Kegnæs Friskole 

  



Personlig hilsen fra Thomas til Jens Billum 
Oplæst på generalforsamlingen underformandens beretning 

Sønderborg, den 27. maj 2020 

Kære Jens, 

 

Når jeg nu om lidt går af som formand, betyder det også, at jeg som formand, skal sige farvel til dig. 
Heldigvis ikke sådan helt officielt, fordi du stopper jo først til sommerferien. Den officielle afsked er 
jeg sikker på, at der er andre der arbejder med. Altså så bare en afsked, mellem dig og mig så. Det er 
måske også godt, at jeg ikke skal stå for den officielle del, fordi det er aldrig kønt når der går hul på 
sådan en kleppert som mig. 

 

Jens, vi har tilbragt ufatteligt mange timer sammen de sidste 4 år. Vi har skrevet tusindvis af mails, 
SMS’er og Viggo beskeder til hinanden. Vi har virkelig haft det skægt sammen. Vi har grinet og grædt. 
Vi har klappet hinanden på skulderne, men også rystet på hovedet ad hinanden nogle gange. Vi har de 
fleste gange været vildt enige og andre gange knap så enige. De gange hvor vi har været uenige, har 
primært været  fordi du har været forkert på den, men heldigvis er du rigtig god til at indse at du ikke 
havde ret…..Eller noget. 

 

Jeg har i den grad nydt den fortrolighed vi har haft og fortsat har sammen, og så nyder jeg at lære af 
dig. Der er nemlig utroligt meget man kan lære af at tilbringe tid med dig Jens. Det du kan med 
mennesker er noget helt særligt. Der er ingen som dig, der evner at se det positive i hver eneste elev. 
Der er ingen som dig, der formår at få det positive frem og få det dyrket, så det blomstre. 

 

Du har gjort en forskel for hundredvis af elever og med sikkerhed også for endnu forældre og voksne. 
Du gør dig ALTID umage for at få en elev til at blomstre og for at få eleven til at finde sit eget ståsted i 
livet. Udover dig og måske Birgitte er der ingen der aner, hvor meget energi du har lagt i eleverne og 
deres forældre. Time lange samtaler, møder, besøg, beskeder og meget andet – alle de aftener du har 
tilbragt med frustrerede elever eller frustrerede forældre. Alle de gange du har åbnet dit hjem, for at 
vejlede og guide. Jeg ved at der lige nu sidder rigtig mange forældre og nikker, fordi de er nogle af 
dem, du har hjulpet. De ved hvor mange kræfter du har lagt i at få deres datter eller søn til at 
blomstre – til at finde sig selv. Men de ved kun hvor mange kræfter du har lagt i at hjælpe deres egen 
datter og søn. Når det ganges op med alle de andre du har hjulpet, guidet og rådgivet gennem årene, 
afføder det den dybeste respekt. Det er ganske enkelt imponerende at du kan det og at du gør det… 
Det er få mennesker der har de evner du har, til at hjælpe og påvirke så mange andre mennesker 
positivt. Der er endnu færre der gør det, selv om de kan…. Det er forholdt ufatteligt få mennesker at 
gøre det gennem et helt liv, som du har gjort det. Det fortjener den dybeste respekt og den største 
taknemlighed, og den har du i hvert fald fra mig. 

 

Da jeg og bestyrelsen fik til opgave, at finde din afløser, vidste jeg godt, at ligegyldigt hvor godt vi 
gjorde det, så ville vi skolen miste enormt meget – ligegyldigt hvordan vi vender det, så er det sådan 



det er. Du er limen der har holdt denne skole sammen i alle årene, og du er gødningen der har fået 
den, eleverne og alle forældrene til at blomstre, som den har gjort gennem årene. Derfor tog vi også 
opgaven meget seriøst, og alllierede os med dem vi synes var de bedste på markedet, til at hjælpe os 
med at finde din afløser. Vi fandt Konrad og vi synes alle, at han uden tvivl er den kandidat, der har de 
bedste forudsætninger for at fylde dine sko ud… De er store og det bliver hårdt, men vi skal nok 
hjælpe ham, så han også kan blive en succes her på skolen. 

 

Jens, jeg har en gave til dig her på falderebet. En gave der primært har sin værdi i symbolikken, 
fremfor almen handel og vandel. Som jeg nævnte har du igennem et langt arbejdsliv, fået ufatteligt 
mange børn til at blomstre som selvstændige og smukke unge mennesker – man kunne billedligt talt 
sige, at du fik gjort dem til smukke blomster. Ingen blomst har været ens, og du har formået at få hver 
enkelt til at blive præcis den smukke blomst, som du fra starten af kunne se var der inde. Der har 
været store blomster, farverige blomster, skæve blomster, små blomster. Blomster med mange grene 
og blomster med færre. Blomster med mange fine grene og andre med færre og større. 

 

Disse blomster sidder i dag rundt omkring i verden og blomstre, og deres familier sidder og betragter 
dem og glæder sig over dem. 

 

Du har trimmet, du har gødet og du har vandet i rigtig mange år. Nu er der tid til, at du skal høste af alt 
dit hårde arbejde. Derfor er min gave til dig, denne foldestol, som du kan tage med dig, slå ud lige hvor 
du har lyst. Så skal du ikke arbejde mere – du skal blot sidde og nyde alle de smukke blomster du har 
skabt gennem hele dit lange arbejdsliv. Stolen er ikke købt, men lavet af en af de klogeste hjemløse på 
Als, under et praktikophold gennem skolen. 

 

Tusind tak for dig Jens – nyd dit otium…. Det fortjener du mere end de fleste. 

 

Med kærlig hilsen, 
Thomas 

 

 

 

  



Personlig hilsen fra Thomas til Konrad Kriescher 
Oplæst på generalforsamlingen underformandens beretning 

 

Sønderborg, den 27. maj 2020 

Kære Konrad 

 

Vi ønskede at finde en efterfølger til Jens, som havde stor erfaring med ledelse og stor erfaring med 
det at udvikle en skole. Vi brugte lang tid på at finde præcis dig, og det var vigtigt for os, ikke at gå på 
kompromis…. At finde en ny skoleleder der skal forsøge at fylde skoene ud for Jens, er ikke nemt, men 
det lykkedes os. 

Vi er et andet sted i dag, end for 3, 5 eller 10 år siden. Vi skal hele tiden udvikle os, og det har vi gjort. 
Der hvor vi står i dag, har vi brug for meget af det samme, men også lidt nyt. At vi har fundet dig, og 
overtalt dig til at tage ansvaret for skolen, synes vi er et scoop. Du har den erfaring, den personlighed 
og det format der skal til, for at tage denne skole skridtet videre….  

Når vi står der hvor vi står i dag, så er det udelukkende på grund af rigtig mange kloge forældre, 
ledere og lærere. Der er lagt langt over 10.000 frivillige timer i denne skole. Der er gennemført langt 
over 20.000 undervisningstimer. Rigtig mange forældre har gennem årene grædt litervis af tårer, 
fordi deres kæreste eje, deres barn, havde svært ved at finde sin vej i livet. Der er grædt ligeså mange 
glædestårer fra rigtig mange af de samme forældre, når de har været vidne til, at skolen med dens 
lærere og deres skoleleder, har hjulpet deres barn, til at finde sin vej her i livet. Rigtig mange elever, 
har gennem årene sluppet 100.000 vis af sommerfugle løs i deres maver. Der har været mange 
knuder i samme maver, men disse er med årene løsnet op, og har fundet deres leje. 

Så når du nu tager eleverne, lærerne og forældrene i hånden, for at tage dem med på skolens videre 
rejse, så vil jeg bede dig om at forestille dig, at du står med dem i hænderne og skuer ud i fremtiden, 
med dine ben solidt plantet i mulden her på Kegnæs Friskole. Bag dig står der flere tusinder 
mennesker der hver især har deres kapitel her på skolen. De smiler til dig, og bakker dig op, men 
holder også øje med, at der træffes visionære, kloge, kærlige, sjove og meningsfyldte beslutninger.  

Jeg har derfor en gave til dig…. Det er lidt gødning og en lille beskærersaks. Det skal du have, for at 
minde dig om, at der er nogle meget stærke rødder på skolen, og for at få alle eleverne, forældrene og 
lærerne til at blomstre og blive de smukke og individuelle blomster de fortjener at blive, skal der 
gødes og vandes. Nogen gange skal en gren også beskæres, for at der kan blive plads til en ny og 
bedre. Jeg giver dig med andre ord ikke en grønthøster, noget nyt jord eller en stor hækkesaks, fordi 
det er ikke det der skal til. Men du skal også vide, at når vi har valgt lige præcis dig, til at lede denne 
skole, så er det fordi vi ved, at du er bedre med gødning og beskærersaks end med en grønthøster. 

 

Velkommen til og pas godt på skolen Konrad. 

Med kærlig hilsen, 
Thomas 

 


