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Udsyn og innovation
Som ny leder på en lilleskole kan det være svært at ændre radikalt på
tingene. På den anden side, bør en lilleskole til enhver tid være klar til
at ændre værdier og profil, hvis den til enhver tid skal passe til Tidsånden og Behovet. Peter Engelbrekt Knøss startede som ny skoleleder på
Randers Lille Skole den dag lockouten begyndte …..
Af Per Vinther, journalist, Periskop
»Det var en noget ensom start, men
det gav mig ro til at sætte mig ind i
tingene her. Nu har jeg så haft fire
uger med lærere og elever, det har
været skønt,« siger Peter Engelbrekt
Knøss.
Han kommer fra læreuddannelsen i
Aarhus, hvor han har været i 12 år,
bl.a. som lektor i materiel design samt
innovationskoordinator i Studenterhuset under VIA University College.
Der er 35.000 studerende og undervisere i alt i VIA - det er mange, og han
blev mæt af det.
»Jeg ville noget mindre, noget andet og have mere enhed i tingene. Jeg
bor tæt på Randers, så det hænger
sammen her. Det her er det, jeg gerne
vil.«
Æstetik og innovation er lige ham,
og det synes han, der er stort albuerum til på Randers Lilleskole, der har
over 40 år på bagen og i dag har 34
ansatte og 200 elever fra 0. – 9. klasse.
Skolen har gennem årene været
kendt for en stærk trekant med musik,
billedkunst og drama. Det kreative og
æstetikken bliver ikke smidt ud med
en ny leder, men omvendt SKAL der
kigges på værdigrundlaget.
»Vi har sat tre dage af til ny værdidebat, fordi der er en ny virkelighed at
forholde sig til. Hvor skal den nye
lilleskole hen, skal vi snakke om, og
den store mængde tavs viden og erfaring skal også i spil. Der vil ske forandringer, og nogle mennesker elsker
forandring, andre ikke. Men alt det
skal vi have kigget efter i sømmene, og

måske
skal
vi
arbejde
på
andre
og
nye
områ
råder.«

Peter Engelbrekt Knøss, skoleleder ved Randers Lille Skole

Lilleskolernes månedlige
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Den tidligere leder blev gået sidste
år, og Peter Engelbrekt Knøss er ansat
til at sætte skolen på den rette kurs.
»Jeg kommer med iværksætteri,
kreativitet og innovation, og det vil jeg
bruge her. I dag ser vi, at der kommer
mere dansk og matematik i folkeskolen – det er bare mere af det samme.
Det vil vi ikke. Vi skal leve op til Kina
og Pisa, men vores skole er noget helt
andet,« pointerer han.

International og global
Han var også international koordinator på læreruddannelsen, og det internationale og globale vil han gerne have
ind her. Bringe verden ind og skabe
udsyn til verden gennem innovation,
kreativitet, iværksætteri og faglighed.
Bl.a. ved at gentænke skolens rolle i
byen og verden.
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Et eksempel på det er et stort projekt, som skolen er med i, som handler
om skolehaver, legepladser, udeundervisning og undervisningsprofil,
hvor der skal kobles museer på og
udvikles læringsmiljøer på 25.000
kvadratmeter natur i Kristrup Enge
syd for byen.
Her er Peter Engelbrekt Knøss’
eget firma også med i projektet – et
firma han har ved siden af i syv år.
»Man skal vove noget, som vi gør
med dette projekt, og jeg tænker det
hænger godt sammen. Vi er tilbøjelige
til at bruge den boglige viden, men vi
skal binde hånd og ånd sammen og
begribe verden før man binder den
sammen. Det gøres bedst ved at have
hånden og øret og hjertet på verden.
Der skal sansninger på for at forstå
verden bedre.«
Men også kigge på fagligheden, begrebet faglighed og gøre den stærk.
»Lilleskolerne er jo kendt for, at
fagligheden er ikke det vigtigste, men
derimod det at spille på tromme. Det
vil vi lave om på og binde det sammen.«
Men som ny leder og med en nyvalgt bestyrelse kan det tage tid at
forandre ting og orientere sig mere ud
mod verden.
»Vi ved, hvad vi er gode til. Musik,
drama, scenekunst og billedkunst er
udadvendt og sælger butikken. Udadtil
deltager vi i mange ting men måske
skal vi stille os selv det spørgsmål, om
f.eks. musik – skal det ligge ude i byen,
hvor det kan integreres med andet og
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andre? Måske er tiden til et andet
møde med virkeligheden der. Skoler
flager med styrker men uden uartighed og mod, og et essentielt spørgsmål
er: ”Vil du dø eller prøve”?.«

Fortæl om det vi brænder for
Bestyrelsen spurgte på et møde. ”Hvad
er vores markedsføringsstrategi”?
»Øhhhhh, lød det lidt tøvende svar
hele vejen rundt. Vi skal være udadvendte og fortælle de gode historier i
langt højere grad. Hvad brænder vi
for? Og hvordan kommer vi ud med
det? Vores forældre afspejler hele
byen, vi har alle slags. Hvordan kommunikerer vi det? Der er ingen hurtige
ideer, der virker, vi skal selv definere
det, og det er et langt sejt træk,« understreger han.
Tiderne skifter også, der er større
og hurtigere omskiftelighed, og forældrene er anderledes end for 10 år
siden.
»Forældrerollen er ændret, i dag er
det ofte deres eget barn, der er i fokus,
det skal vi være opmærksomme på.
Bl.a. ved at skærpe kravene til forældrene for at få dem motiveret til et
større fællesskab.«
Han håber, at Randers Lille Skole
om to år er et sted, hvor forældrene
står i kø, fordi det er et anderledes og
stærkt fagligt tilbud i kommunen. Med
diversitet, stærk international profil,
innovation, kreativitet og æstetik, med
i gode netværk.
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Den rette leder
Brug god tid på at finde
den rette skoleleder, lyder rådet fra bestyrelsesformanden
Af Per Vinther, jounalist

Gina Renosto, bestyrelsesformand, Randers Lille Skole

»Bestyrelsen og skolens øvrige personale har brugt god tid på at finde den
rette nye skoleleder til Randers Lille
Skole, og vi er rigtig glade for Peter,
som valget faldt på. Det har været en
rigtig god og lærerig proces for os alle
sammen, og vi har fundet en super god
og kompetent ny skoleleder med styrke, engagement og visionært overblik.«
Så klart udtrykker Gina Renosto
sig. Hun er formand for bestyrelsen på
Randers Lille Skole.
Lockouten var noget af en ilddåb
for en ny leder og en nyvalgt bestyrelse.
Hun pointerer, at skolen med over
40 år på bagen har et godt og solidt
fundament i kraft af nogle grundfæstede værdier – som bedst kommer til
udtryk i ”Giv børnene ret til at lege og
lære”. De værdier har givet skolen
kant og profil igennem mange år.
»Vi er en lilleskole, som vægter både nærhed og et højt fagligt og innovativt læringsmiljø, hvor fællesskabet og
det musisk-kreative er i højsædet. Men
i takt med, at de gamle forlader os, og
nye kommer til, at vi og verden omkring os forandrer sig, så er det er
konstant udfordring at bringe skolens
kvaliteter ind i fremtiden. Og det arbejde er bestyrelsen sammen med
Peter, skolens personale, forældre og
børn godt i gang med - både på visions- og strateginiveau, men også i
konkrete handlinger,« siger Gina Renosto

Værdidebat skal skabe sammenhæng
Skolen er lige gået i gang med en værdidebat, som i første omgang foregår
hos personalet, men som skal bredes
ud til hele skolen. Den debat skal også
være med til at skabe den bedste
sammenhæng mellem skole og SFO.
Bestyrelsen har sammen med personale og børn brugt mange timer på
arbejdet med at få skabt en ny legeplads og fornyelse af skolens udearealer i øvrigt.
»Vi har også oprettet en forældrebank, hvor idéen er, at forældre giver
nogle timers arbejde på skolen, og at
skolen efterfølgende giver en middag.
Der vil nemlig stadig være mindre
projekter tilbage, som skal laves af os
selv – det skaber nemlig fællesskab og
ejerskab.«
Hun og bestyrelsen har besluttet, at
skolen skal have en ny hjemmeside og
en facebook-side, og det er de også i
gang med at føre ud i livet i samarbejde med personalet. Og opfordringen
fra formanden er klar:
»Kig på hjemmesiden eller facebook-siden, hvis I vil følge med i, hvad
der sker på Randers Lille Skole. Der
sker nemlig rigtig meget.«
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