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Sammen på den rigtige måde 
 
På Brovandeskolen i Skagen går man meget op i de sociale mål, og 
hvordan man er sammen. Alle grupper har nedskrevne sociale mål, og 
det afspejler sig tydeligt i den måde, både børn, forældre og ansatte er 
sammen på – på den gode måde 
 
Tekst Per Vinther, journalist  
 
»Forældrene bliver positivt overrasket 
over, at de store børn hilser på de små 
på gaden. Her er en klar anerkendelse 
af hinanden – også ud over skoleda-
gen. Det er jo et lille samfund, og ét er 
hvad der står i avisen, noget andet er 
snakken nede i Brugsen. Der er mange 
forestillinger om os, men vi råber ikke 
op,« siger skoleleder Claus Pawelczyk. 

Skolen er det eneste alternativ til 
byens eneste folkeskole, og derfor 
fylder skolen meget i det lokale skole-
landskab, og alle elever kommer fra 
det nære lokalområde. 

Her er 180 børn fra 0. – 9. klasse, 
og fysisk har skolen udvidet betydeligt 
i deres 3.-6. klasseværelser og deres 
SFO-rum for at undgå at sprænge de 
fysiske rammer. Noget de også har i 
støbeskeen til skolens overbygnings-
klasseværelser. Mens Brovandeskolen 
ikke har lange ventelister til de eksi-
sterende klasser, har den omkring 30 
elever skrevet op til de kommende års 
0. klasser. Oplandet er Skagen og kun 
Skagen, og ca. 20 procent af alle Ska-
gens skolepligtige børn går på Bro-
vandeskolen. 

Dens historie er en historie om 
dybt engagerede forældre, der ville 
det anderledes og som kunne og ville 
investere tid, penge og kræfter på at få 
deres drømme om at skabe en skole 
med en anden tilgang til børn, end den 
de selv havde oplevet. 

En grund blev lejet, gamle skur-
vogne fra en skole i Århus blev ind-
købt, skilt ad, fragtet til Skagen og 
derefter samlet. Inventaret fik skolen 
forærende af andre skoler, slidt, men 
brugbart. Undervisningsmaterialerne 

lavede man selv, og i august 1977 
åbnede Skagens første privatskole 
under navnet ”Privatskolen - Den lille 
skole”. 

Brovandeskolen har fra starten 
været en lilleskole, og den har siden 
udviklet sig mangfoldigt, også på det 
pædagogiske område, men altid med 
den anerkendende og positive tilgang 
til mødet med andre mennesker som 
det bærende fundament i hverdagen. 
Skolen flyttede til nybyggede lokaler i 
80’erne, skiftede navn til Brovande-
skolen, og siden er der bygget meget 
til på den store grund i den smukke 
natur. 

En af pionererne sagde ved skolens 
25 års jubilæum i 2012:  

”At starte en fri skole gør man kun 
en gang i livet. Til gengæld ville jeg 
aldrig have undværet de oplevelser, 
der fulgte.” 

Claus Pawelczyk var lærer her fra 
2001 til 2008, derefter på Randers 
Lilleskole i nogle år, og han vendte 
tilbage som leder i 2011. Her er 20 
ansatte i alt. 
 

Sociale mål 
 
Skolen vægter det kreative højt med 
en klar satsning på drama, billedfag og 
musik, men det faglige er også vigtigt. 

  »Vi ligger i den øverste tredjedel 
rent fagligt, men det er ikke fordi, det i 
sig selv er et mål. Mange af de ting, vi 
gør, er gode og trækker i den rigtige 
retning.« 

Men det, skolen er god til, er de so-
ciale mål, som er klart defineret for 
hver gruppe på skolen. 
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»Det arbejder vi hele tiden med, og 
vi vægter det højt som en reaktion på 
de faglige mål. Hvordan vi er sammen, 
er meget vigtigt for os, og i år er vi ved 
at renovere de sociale mål, som fylder 
meget hos alle,« understreger Claus 
Pawelczyk. 

I skoleåret 2012-13 har Brovande-
skolen valgt at fokusere på skolens 
sociale mål med særlig opmærksom-
hed på kommunikation. Blandt tilta-
gene vil være et kommunikationskur-
sus for personalet og en opdatering af 
skolens sociale mål i samarbejde mel-
lem elever, personale og forældre. 
Skolen vil i årets løb have særligt fo-
kus på elevernes talte og skrevne 
sprog. 
 

Ud af huset 
 
Skolen tilbyder mange anderledes fag 
og aktiviteter, f.eks. ture ud af huset. 
0.–2. klasse er f.eks. i teatret i denne 
uge, og skolen laver mange teaterfore-
stillinger hvert år. De har også lejrture 
to gange årligt - en fælles lejr med tre 
dage i Aalbæk. En spejderlejr med 
mange tværgående aktiviteter.  

»Det ryster os alle sammen sam-
men, og vi finder hinanden. Vi invite-
rer altid tidligere elever med en enkelt 
aften på denne lejr, og de kommer til 
bål og sang mm. Det er en fantastisk 
start på året.«  

Forårslejren er 
klassevis, og skolen 
har også ven-
skabsklasser: 0. og 
5., 6. og 1. og 7. og 
2. 

»På den måde 
bringes kulturen 
videre fra store til 
små, og hvordan vi 
er overfor hinan-
den.« 

Han fortæller 
også om fastelavn, 
jul og juledage, 
hvor alle mødes i 
den svenske sø-
mandskirke og 

synger sammen. De går også sammen 
til den tilsandede kirke og får kakao og 
boller.  

»Vi arrangerer mange koncerter og 
forestillinger – både internt og med 
folk udefra. F.eks. kuffert cirkus. Det er 
alt sammen pejlemærker for os.« 

 
Fantastiske rammer 
 
Brovandeskolen har ikke de bedste 
idrætsfaciliteter, dér tager de ud i 
byen og bruger de faciliteter, der er 
der. Til gengæld er de fysiske rammer 
fantastiske. 

»Vi er tæt på naturen, tæt på byen. 
Her er stor himmel, åbne vidder, hede, 
småskov, flot udsigt, masser af græs og 
buske. Det er der mange, der værdsæt-
ter, og vi har mange lejrskoler på be-
søg her, fordi de er vilde med at kom-
me her.« 

Indenfor stræber skolen efter et 
læringsmiljø med åbne og imøde-
kommende lokaler. Alle skal føle sig 
velkommen. 

»Det skal være et rart sted med 
stor gæstfrihed. Både for børn og for-
ældre, men også gæster udefra. Skagen 
er et sted, mange gerne vil til, og det er 
vigtigt for os, at de føler sig velkomne 
her hos os.« 

Det skal også afspejles i et tæt for-
ældresamarbejde, hvor man som for-
ældre bliver inviteret ind og er en del 
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af skolens liv. 
»Mange kommer forbi, forældre, 

børn og ansatte lærer hinanden at 
kende, og vi har et godt forhold til 

hinanden. Det er sådan set det vigtig-
ste, fordi vi kan bygge ovenpå, hvis vi 
vil hinanden på en god og social må-
de,« mener Claus Pawelczyk.

 
Læs mere og se billeder fra Brovandeskolen 

 
 

http://www.brovandeskolen.skoleintra.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=
http://www.brovandeskolen.skoleintra.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

