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Jeg startede på VF 1. august 2019. Jeg havde set frem til at opleve den første generalforsamling i
april 2020. Desværre meldte corona sig på banen, og derfor er vi først i stand til at gennemføre
generalforsamling i dag, et halvt år efter det oprindelige tidspunkt.
Jeg kan kun berette for perioden fra august og frem til jul. Så ledelsesberetningen er kun halv så
lang som den kunne være.
Jeg havde heldigvis Maja koblet på i den første måned, det var en utrolig stor hjælp. Jeg blev
gelejdet ind i driften og ånden. Bestyrelsen gjorde rigtig meget for at få mig informeret om den
økonomiske situation og historikken omkring VF. Medarbejderne var gode til at vejlede og rådgive
undervejs i starten, og ikke mindst så var I forældre utrolig imødekommende. En god start på mit
nye skoleliv på VF, tak for det.
Efteråret var præget af megen turbulens: en lærer sagde op, en pædagog stoppede, 2
medarbejdere i den pædagogiske afdeling var på barsel, en medarbejder i lærergruppen var på
barsel, to sygemeldinger i den pædagogiske afdeling. Afledt af alt dette, var der 4 nye
medarbejdere i vuggestue/børnehave/Filur, og to nye lærer i skoledelen + en ny leder.
Så meget udskiftning kan naturligvis mærkes, og børn og voksne var præget af usikkerhed i denne
efterårsperiode. Heldigvis fik vi etableret en stabilitet i løbet af juleperioden, og herfra er det
heldigvis gået den rigtige vej. Der er nu ro på personaledelen og på børnegruppen.
I løbet af efteråret gennemførte vi en APV blandt alle medarbejdere. Resultatet bar tydeligt præg
af at der havde været stor udskiftning i personalegruppen og den deraf afledte usikkerhed. Der var
mange områder omkring tillid mellem ansatte og ledelse der skulle cleares af, og laves aftaler om
hvordan der skal kommunikeres fremadrettet. Resultatet blev godt, der kom en bedre stemning i
personalegruppen, og alle medarbejdere bidrager positivt til vores fælles Vejrumbro Fri.
Noget andet vi gennemførte i efteråret var en tilfredshedsundersøgelse blandt jer forældre. Der
var høj svarprocent og ikke mindst blev der påvist at I som forældre er yderst tilfredse med VF.
Tilliden til institutionen er i top, både i forhold til udviklingen af sociale kompetencer som i forhold
til de faglige kompetencer. Noget af det vi ændrede i forbindelse med undersøgelsesresultatet var,
at vi har sat fokus på kommunikationen. I har efter jul jævnligt fået nyhedsbreve fra klasselærerne,
enten ugebreve, 14 dages breve eller månedsbreve. Jeg sender fast månedsbrev ud. Et andet tiltag
er at der i dette skoleår er to skole/hjem samtaler. I forhold til kommunikation vil jeg lige igen
understrege at det er tovejskommunikation. I skal som forældre altid tage fat i os hvis der er noget
I ønsker at få belyst - afklaret eller opklaret. I er desuden vores bedste ambassadører, tal godt om
os der hvor I kommer, hvis der er noget I er utilfredse med, så tal med os, og ikke om os.

Vi fik ryddet op i kælderen og sandblæst vægge og lofter, og ryddet op efter sandblæsningen,
endnu en gang af villige forældre, Tak til Sjak, Gert og Palle, det var en støvet omgang. Dette var
anden gang at jeg oplevede den helt utrolige opbakning der er fra jer forældre til VF. Første gang
var arbejdslørdag i oktober, hvilket er en helt ny oplevelse for mig, hyggeligt, og gavnende for
fællesskab og trivsel på tværs af alt.
Juleperioden gav et godt indblik i sammenholdet og fællesskabet på VF. Lucia forberedelserne
med efterfølgende luciaoptog og luciafest for hele baduljen var en fantastisk oplevelse, jeg var en
smule betuttet, og overrasket, for pokker der var mange mennesker. Så var der juleklippedag,
endnu en gang med rigtig god tilslutning og til slut juleafslutning med fælles julefrokost – en
fantastisk oplevelse og en understregning af at vores 3 værdiord ikke er tomme ord: Trivsel –
udvikling og fællesskab.
Vi kom desværre ud af 2019 med et mindre underskud.
Som ny leder er der altid nogle driftsmæssige og kulturelle områder man skal sætte sig ind i, jeg har
fået god hjælp. Og tilgangen her på VF er: ”Det finder vi en løsning på” og det gør vi så.
Vi er som jeg ser det godt på vej, og for at det skal blive rigtig godt, så skal vi have flere børn i hele
institutionen, og det er her I skal hjælpe. Et af de værktøjer vi vil bruge ud over jeres
ambassadørhjælp, er en reklamefilm, og jeg vil som afslutning gerne give jer muligheden for at se
det første udkast af filmen.
Tak for 2019.
Peter Mønster
Skoleleder

