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Årsberetning 2020 

På Hobrovejens Skole kan vi ikke tænke tilbage på 2020 uden at tænke på Corona, der har fyldt rigtig meget i 

hele skoleåret. Hobrovejens Skole har ikke været lukket ned siden 1946, da der var væggelus på skolen, men i 

2020 måtte skolen lukke hele to gange pga. Corona. Den første nedlukning var den 12. marts 2020, hvor hele 

Danmark blev lukket ned en onsdag aften. Det kom pludselig og vi husker nok alle, hvor vi var, da vi hørte 

beskeden. Elever og lærere blev sendt hjem til hjemmeundervisning, imens der tilbage på skolen var kun var 

ledelsen sammen med lidt pædagoger til at varetage nødpasningen. Det krævede kæmpe ressourcer af alle - 

både elever, lærere, pædagoger, ledelsen, det øvrig personale og ikke mindst fra forældrene for at få 

hjemmeundervisningen til at lykkes. Da skolen blev åbnet igen, blev det til undervisning i toholdsskift, hvor 

håndvask kom på skoleskemaet og en total opdeling af klasser, så ingen måtte lege sammen på tværs af 

klasserne. Alle sociale aktiviteter som skolefest, klassearrangementer, hytteture, åbent hus, julekoncert m.m. 

blev aflyst. 

Vi havde alle håbet, at vi kunne have været foruden den 2. skolenedlukning, som kom i slutningen af 2020. Ved 

denne nedlukning havde skolen over 100 børn i nødpasning, så der var nok at se til både på skolen og bag 

skærmene. Men sikke en positiv tilgang fra alle - også denne gang, der var virkelig en fælles ånd med, at ”det 

her skal lykkes”. Både elever, pædagoger og lærere var alle blevet bedre til online undervisning, det fungerede 

i alle klasser fra starten af, så forældrene kunne trække sig mere tilbage fra hjemmeundervisningen. Det 

lykkedes også for lærerne og pædagogerne at få onlineundervisningen til at være både motiverende og 

varierende i alle fag, og samtidig have fokus på børnenes trivsel.  

Vi kom igennem 2020 med meget få smittede på skolen, så de tiltag, der var lavet for at hindre smitten har 

virket med en fælles indsats fra alle.  

I skolebestyrelsen vil vi gerne sige tak for alles håndtering af Coronarestriktioner, onlineundervisning og 

omvæltninger i 2020. Det har krævet en meget stor indsats af alle og vi er meget stolte over måden, alle er 

gået til opgaven med og har løst den. 

Skoleåret i 2020 har også budt på andre ting end Corona: 

- I efteråret 2019 blev Aula implementeret. Aula er løbende blevet forbedret i 2020 og der sker stadig 

udvikling. Aula er nu på et niveau, hvor vi alle kan acceptere det og det er virkelig blevet flittigt brugt 

som kommunikationsmiddel under nedlukningen. 

- 59 elever startede i førskolen den 1. marts, de nåede kun at gå i skole i 8 dage før skolen lukkede ned. 

Det var langt fra en drømmestart for børnene, der havde glædet sig til at starte i skole. Der startede 65 

børn i 0. klasse efter sommerferien fordelt på 3 klasser. Forældreskolen for 0.klasses forældre blev 

også påvirket af Corona, hvor kun første del blev gennemført men til gengæld med mange gode 

drøftelser imellem forældrene. 

- Der har været afholdt et dialogmøde med kommunen med fokus på en sikker skolevej. Der blev talt en 

del om cykelveje, parkering, kys & kør afsætning og ordentlig skiltning. Der arbejdes fortsat videre med 

en model som vi forventer bliver iværksat i 2021. 

- Dræning af skole og legeplads blev desværre udsat til 2021. 

- Et flot nyt skolekøkken blev færdigrenoveret og endelig taget i brug i august efter et år uden 

skolekøkken efter branden året inden. 
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- Kommunen har søsat et nyt projekt omkring mere bevægelse i skolen. Vi har haft gang i rigtig mange 

gode tiltag omkring udeundervisning, som vi ønsker at vedligeholde. 

- Skolen har fået en pulje penge til det fysiske undervisningsmiljø, der er blevet brugt til udendørs lege- 

/undervisningsområde til pauser og idrætsundervisningen, skolemøbler til 2. og 3. årgang samt 

udskiftning af projektorer i 14 klasser. 

- Vores skole er blevet en del af den boligsociale helhedsplan. Det betyder, at vi er med i et netværk, der 

lige nu arbejder med elevfravær. 

- Kommunen har bestemt, at der skal laves en ny ressourcemodel til fordeling af pengene til alle 

kommunernes skoler. Der har været lavet 2 forskellige forslag, hvor byrådet har godkendt det ene 

forslag, der træder i kraft 1. august 2021. Ledelsen og skolebestyrelsen har forsøgt med møder, 

høringssvar og mails at gøre klart, at vi er uenige i den måde som pengene skal fordeles. Vi er 

desværre ikke blevet hørt, hvilket betyder, at skolen fremover kommer til at miste en del penge hver 

år. 

- Den helt store glæde for skolen i 2020 har været igangsætning af bygning af ny legeplads, der skal 

blive til i alt 4 nye legepladser, der indvies i 2021. Det er virkelig tiltrængt og noget eleverne har glædet 

sig helt vildt til.  Der er i øjeblikket ikke enighed omkring, hvor den midlertidige P-plads på boldbanen 

skal placeres. Vi har et stort ønske om på skolen at få P-pladsen flyttet længere ud mod Nyvangsvej, så 

vi kan få plads til de 2 multibaner og basketbane, der venter på at blive opført.  

- Året sluttede af med, at skolen modtog et legat på 200.000 kr. fra KV Fonden til legeplads som vi skal 

have brugt i 2021, det glæder vi os til. 

- Det årlige julemarked blev erstattet af Coronaløb, hvor alle elever fik en halv time til at løbe så mange 

runder rundt om Gethersanlægget som de kunne nå. Forinden havde alle elever indgået 

sponsoraftaler med deres forældre, bedsteforældre m.m. om, hvor mange penge en runde skulle 

inkassere til Red Barnet. Vi blev vist alle overrasket over, hvor mange runder så mange børn kunne 

løbe, da der blev indsamlet 67.798 kr. til Red Barnet. Det var helt vildt flot. 

 

Vi glæder os i skolebestyrelsen til et spændende 2021 med knap så meget Corona og meget mere læring, 

trivsel og sociale arrangementer samt fejring af skolens 100 års fødselsdag       

Husk, I kan altid tage fat i en fra skolebestyrelsen, hvis der er noget, I ønsker der bliver behandlet på et 

skolebestyrelsesmøde.  

 

Med venlig hilsen  

Line Tarp  

Skolebestyrelsen Hobrovejens Skole maj 2021. 

 


