
 
 

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 

maj 2016 

Skoleleder. Vi har afsluttet en spændende proces, hvor personalet har hjulpet bestyrelsen med at finde en 

egnet kandidat til skoleleder. Vi lagde ud med en fælles workshop, hvor vi fik sat ord på vore forventninger 

og hvor vi fik defineret skolelederprofilen med bistand fra Flemming Horsfeldt. Personale og bestyrelse har 

samarbejdet om at udvælge ansøgere til samtale og vi har i fællesskab gennemført jobsamtaler. Tak til 

personalet for gode råd og mange givtige meningsudvekslinger. Det er nu op til et endnu større fællesskab - 

nemlig forældre- og skolekredsen - endeligt at godkende bestyrelsens indstilling af Meiner Østergaard som 

kommende skoleleder. Dette vil forhåbentligt ske på den ekstraordinære generalforsamling 19. maj, hvor 

der vil være en præsentation af Meiner. Meiner kommer fra en stilling som afdelingsleder ved Sæbygård 

Skoleafdeling i Frederikshavn Kommune. Før dette har Meiner høstet sin erfaring i efterskoleverdenen.  

40-årige Meiner er gift og har 3 børn og bor i Voerså. Vi håber inderligt, at I vil tage godt imod Meiner! 

Landsmøde i Dansk Friskoleforening. Agersted Friskole var repræsenteret ved det årlige landsmøde i 

Kolding med Anette, Erik, Jakob, Janni, Kasper og Lee. Vi havde en dejlig, festlig og berigende weekend 

sammen med 550 andre engagerede friskolemennnesker fra hele landet. Landsmødet bød på interessante 

workshops, musikalske oplevelser og ikke mindst taler fra bl.a. undervisningsminister Ellen Trane Nørby - og 

fællessang. Der var medrivende fortællekunst og sidste nyt fra den pædagogiske forskning. Vi tager helt 

sikkert afsted til næste års landsmøde i Århus! 

Legepladstilsyn. Vi har haft besøg af legepladstilsynet, og det blev ikke til en glad smiley i denne omgang. 

Legeområdet ovenfor skolen blev kasseret og vi skal have det fjernet. Men udstyret er jo også udtjent efter 

mange års brug og vejrlig. Med hensyn til fremtidsplaner for legepladsområdet er vi gået i tænkeboks og vi 

påtænker at søge fonde om økonomisk hjælp til noget nyt. 

Bestyrelsens konstituering. Ovenpå den ordinære generalforsamling i april har bestyrelsen konstitueret sig. 

På det førstkommende bestyrelsesmøde fordelte vi posterne således, at Jakob fortsætter som formand og 

Anna-Grethe som kasserer. Mette afløser Kasper og tager en tørn som næstformand. 

Med venlige hilsener – Bestyrelsen    

Anna-Grethe, Marlene, Britta, Mette, Roland, Kasper og Jakob  

På bagagerumsmarkedet i Try 1. maj solgte vi ud af smukke 

gamle ting fra skolens overskudslager og tjente 2000 kr!  


