
Årsberetning for skoleåret 2021-2022 fra Skolebestyrelsen på Munkholmskolen 

Her hvor vi står foran sommerferien kan vi se tilbage på skoleåret 2021-2022 og med en vis optimisme se 

frem mod tider uden nedlukninger. Intet er sikkert… men vi kan håbe. Dette skoleår bød trods alt kun på én 

kortere nedlukning omkring jul. 

Skulle vi løbe ind i endnu en nedlukning står vi rustede, erfarne og klar til omstillingen til hjemmeskole og 

onlineundervisning og hertil med et efterhånden rutinepræget forhold til begreber som nærkontakt, PCR-

test, næsetest, karantæneperiode, Corona pas…  

Munkholmskolen kan det der med at sætte i system, sætte i gang og sætte igennem for at skabe en tryg og 

god ramme for vores børn.  Det er blandt andet det som skolebestyrelsen gennem sit arbejde søger at 

styrke og vedligeholde. Her følger udvalgte eksempler på forskellige drøftelser, begivenheder og indsatser i 

det forgangne skoleår: 

 Bestyrelsen har justeret og udarbejdet principper for skole-hjem-samarbejdet og for SFO.  

 Munkholmskolen har stadig sin grundtilgang i anerkendende børnesyn og i at udfordre eleverne 

fagligt der hvor de er. I den sammenhæng er der iværksat tiltag som skal styrke indsatsen for de 

elever man kan have de højeste faglige forventninger til.  

 Folkeskoleforligskredsen indgik aftale om det fremtidige evaluerings-og bedømmelsessystem i 

folkeskolen. Det betyder blandt andet, at de nationale test afskaffes og erstattes af obligatoriske 

test i læsning og matematiske færdigheder. Elevplaner afskaffes ligeledes og erstattes af et nyt 

dialogisk redskab. 

 Efter flere års drøftelser og opvejning af fordele og ulemper har vi nu valgt at Munkholmskolen skal 

have egen Facebook- og Instagramprofil. Så gik den ikke længere uden.  Der skal selvklart være 

opmærksomhed på at vedligeholde og facilitere opslag og offentligt tilgængelige diskussioner mm. 

Udover dette kommunikationstiltag, som vi håber kan gøre skolens kvalitet endnu mere kendte, 

har vi også fået en dronefilm om skolen som ligger tilgængelig på hjemmesiden. 

 Den 23.2.2022 blev der afholdt valgmøde om valg af ny skolebestyrelse. Valget blev herefter 

gennemført efter gældende procedurer og regler. Den nye skolebestyrelse består nu af følgende 

medlemmer:  

o Hans Jørgen Hanghøj Dam, Claus Bisgaard, Lise Bach-Sørensen, Ellen Eskelund, Eline 

Crossland, Kasper Høegh Stjernvik, Noor Hanna, Susie Søndergaard, Kåre Printz Ringbæk, 

Birgitte Davidsen og Anne Rafn. Suppleanter: Christian Lagoni og Karsten Risgaard. Vi siger 

mange tak for indsats, gode drøftelser og samarbejde til Karina Møller Sommer, Eskild 

Josua Aae Jepsen samt Christian Kallesøe Bruun Martinsen som er trådt ud.  

Frem for alt er Munkholmskolen som altid kendetegnet ved høj trivsel for eleverne og for personalet og 

dermed – fristes man til at sige – også kendetegnet ved solide faglige resultater ved test, ved afgangsprøver 

og med hensyn til overgang til ungdomsuddannelse. Nøgletallene kan tilgås her 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/717004.aspx/ .  

Skolens øvrige nøgletal var også i år solide, herunder skolens økonomi som lå fint omkring budget på ca. 

31.500.000kr. 

Med venlig hilsen 

Hans Jørgen Dam 
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