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Elevsituationen 

Elevtallet pr. 5. september 2018 var på 438 elever og dermed en tilbagegang på 4 elever i forhold til 

samme dato i 2017. Vi kunne godt bruge flere elever i nuværende 1. og 9. klasse, mens de andre 

klasser er fyldt op. Elevtallet pr. 5. september danner grundlag for Undervisningsministeriets 

beregning af størrelsen på årets statstilskud. 

  

Fast personale 

Afgang siden sidst: 

Gitte Lund Mortensen (bogholder) 

 

 

Tilgang siden sidst:  

Bergur Johannesen (lærer) 

Christian Østermark (lærer) 

Gitte Toräng (lærer) 

Karna Larsen (bogholder) 

Louise Jensen (lærer) 

 

Det danske skolesystem har længe være præget af en politisk strømning, der temmelig ensidigt har 

fokuseret på præstation og forbedring af elevernes formelle kompetencer. Der var nok en vis 

berettigelse i at gøre dette, men dette har set fra min position ikke udelukkende haft positive 

konsekvenser. Det er godt at lære vores børn at stræbe efter noget bedre og dygtiggøre sig, men de 

skal også klædes på til livet. Dannelse skal også have en plads og det kan man altså ikke måle på med 

en læsetest i 2. klasse. Jeg er stolt af, at vi på Johannesskole også har det fokus, at eleverne både skal 

dannes og uddannes. 

 

Johannesskolen er blevet MOT-skole, og det kommer til at få positiv indflydelse på børnenes 

hverdag! MOT er et norsk-udviklet koncept, som vi har tilkøbt og benytter i vores udskoling. 

Udskolingens unge vil i løbet af 7. – 9. klasse få MOT besøg mindst 12 gange. Besøgene varer mellem 

2-2,5 timer og skemalægges i undervisningstiden. MOT tager temaer op, som lærere og forældre 

typisk kan have svært ved at tage op. Med MOT som reference og et fælles MOT-begrebsapparat, er 

det lettere at snakke med de unge om disse temaer. Grundlæggende handler MOT om MOD til at 

leve, MOD til at vise omsorg og MOD til at sige nej. Hvis du vil læse mere om konceptet kan det 

findes på motdanmark.dk/ 

 

I 2018 har vi gennemført en renovering af primært klimaskallen på Dyrelund. Indvendigt er det også 

blevet til et nyt køkken og i sensommeren har boligen igen fået status af tjenestebolig, da vores 

viceskoleleder er flyttet ind med sin familie. Det giver stor værdi for skolen at have en ansat, som bor 

i umiddelbar tilknytning og samtidig har boligen igen fundet anvendelse, da vi som skole ikke må 

udleje bygninger til boligformål. 

 

I 2018 indførte vi det, vi kalder ”åben morgensang”, hvor vores bagland er velkommen til at deltage 

i skolens fælles morgensang den første fredag i måneden. Vi ønsker at styrke sammenhængen til vores 

bagland i Luthersk Mission og dette er et forsøg på dette. I tråd med dette vil vi også invitere til 

kvartalsbedemøder på skolen den første torsdag i hvert kvartal. 

 

Tak for omsorg og forbøn for skolen og dens elever, lærere, pædagoger, praktisk personale og ledelse. 

 

 

P.b.v. 

Christian Rom Christensen 

https://motdanmark.dk/
https://motdanmark.dk/

