
Skolebestyrelsens årsberetning for året 21/22 
 
Ovenpå endnu et år med corona, kan vi nu heldigvis kigge ind i en normaliseret 

hverdag. Håndsprit og håndvask overlevede og er nu blevet en del af vores nye 
hverdag, men vi tror på, at det holder os raske i længere tid, så det benytter vi med 
fornøjelse. Men allermest nyder vi, at vores elever kan færdes frit rundt på skolen og 

undervisningen er tilbage i samme stil som tidligere.  
 

Ny frokostordning 
Efter sommerferien 2021 startede vi op med en ny frokostordning for afdeling B & C, 
som Kibæk Krydsfelt står for. I et lille samfund som Kibæk er det vigtigt, at vi står 

sammen og derfor er vi så glade for at Krydsfeltet ville hjælpe med den udfordring. Vi 
sætter utrolig stor pris på samarbejdet med Krydsfeltet og er taknemmelige over, at 

Krydsfeltet kunne se muligheden i at tilbyde frokostordning til afd. B & C.  
 
Principper 

En af skolebestyrelsens grundlæggende opgaver er at arbejde med principper. Vi har 
et årshjul, der sikrer, at vi kommer igennem de principper, der trænger til at blive 

revideret. I kan finde principperne på hjemmesiden. I dette skoleår har vi bl.a. 
arbejdet med principperne for kommunikation, skole-hjem-samarbejde, 

skemalægning m.m. 
 
Efter corona 

Tak til alle forældre, der har støttet op om, hvad vi har været igennem, når det 
kommer til corona. Vi har sendt utroligt mange beskeder ud på Aula med corona-

relateret information. Vi har oplevet jer som værende meget tålmodige med alle de 
beskeder på Aula, som vi har ”skudt ud” til jer. Det har jo været en ekstraordinær 
situation, men vi synes virkelig, at I har taget positivt imod det.  

 
Også en stor tak til alle medarbejderne, som har klaret og løst arbejdsopgaverne i en 

ekstraordinær situation og under særlige vilkår. I har været omstillingsparate i høj 
grad. Tak for det.   
 

Vi glæder os over, at vi på mange måder er tilbage i den gamle ”normale” form og at 
de velkendte aktiviteter igen vender tilbage. Vi har fx lavet aftale med Kibæk Cup, 

som gerne vil låne lokaler, som de plejer. Det er både dejligt og livsbekræftende. 
 
 

Valg til skolebestyrelsen 
I dette skoleår skal vi have valg til den nye skolebestyrelse, som sætter fra land den 

1. august. Det er dejligt, at der er så mange, der tager pænt imod os, når vi 
opfordrer jer til at deltage i bestyrelsesarbejdet.  
 

Ukraine 
Endnu et år gik, hvor corona fyldte mere, end vi havde forestillet os. I 

skolebestyrelsen og skoleledelsen havde vi ønsket at have haft langt mere fokus på at 
udvikle og drive skole, men corona har spændt ben. Og fra en ondartet virus til en 
ondartet invasion i Ukraine. På stående fod sender vi vores varmeste tanker til den 

ukrainske befolkning. Vi kommer til at byde dem velkomne, når de fordrevne 
ukrainere rammer Kibæk og Kibæk Skole. Lige nu kender vi ikke meget til omfanget 

og betydningen for os, men vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at favne de 
krigsramte og fordrevne mennesker.  


