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Fjaltring Friskole 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling for  

Fjaltring Friskole den 20. juni 2018 

 

Deltagere:  ca. 40 personer, herunder bestyrelsen (Heino, Rikke H., Jakob, Lykke og 

Michael, og lærergruppen (Fie, Inger og René) samt skolens tilsynsførende 

Janet  

Sted: Skolen 

Tid: 20. juni 2018 kl. 19.10 – 19.40 

Referent:  Michael Trolle 

Sang:  ”Livstræet” 

 

 

Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i.h.t. vedtægterne for at 

få generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens indstilling af Ane Lambæk til ny 

skoleleder på Fjaltring Friskole.  

Indkaldelsen blev udsendt rettidigt.  

Der var kun et punkt på dagsordenen, nemlig valg til ny skoleleder, men forinden skulle 

der vælges dirigent, referent og stemmetællere. 

Heino begyndte mødet kl. 19.10 og bød velkommen. Heino foreslog Birthe som dirigent. 

Birthe blev valgt. 

Birthe foreslog Michael som referent, og Michael blev valgt.  

Birthe foreslog Lise Lotte og Anja som stemmetællere – begge blev valgt.  

 

Birthe gav herefter ordet til bestyrelsen: 

 

Bestyrelsens motivation for at indstille Ane Lambæk til ny skoleleder 

Heino læste sin ”beretning” op og motiverede hvorfor, bestyrelsen og lærergruppen i 

fuld enighed har valgt at indstille Ane til ny skoleleder.  

 

http://www.fjaltring-friskole.dk/
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Heinos beretning:  

Indledning 

Der er noget magisk over Fjaltring Friskole. Vi har eksisteret siden 1884, og er hermed én 

af landet ældste friskoler. Vi står på skuldrene af mange Fjaltring-folk, der gennem tiden 

har lagt budgetter, malet stakit, vasket vinduer, ansat lærere og fulgt deres børn i skole. 

De har kæmpet en brav kamp for området og for byen og for skolen. Vi har været 

heldige med, at de folk før os har været gode til at “praktisere rettidig omhu” og 

samtidig skabe rum til at ”danne” mennesker. Der er noget magisk over skolen.   

I en tid hvor man propper 30 børn ind i en klasse til én lærer, vil vi være det alternativ, 

der viser sund fornuft. F.eks. går debatten i Holstebro - her lukker man skoler og propper 

endnu flere børn sammen, fordi man ikke kan få økonomien til at hænge sammen. 

Fjaltring Friskole har i 2017 lavet et overskud på 160.000 kr. med 30 børn og 4 lærere - 

der er noget magisk over den 134 år gamle skole.      

Ansættelsesrunde 1 

Da Birthe valgte at gå på efterløn pr. 31.12.2017, søgte vi i efteråret en ny skoleleder.     

Vi ledte efter en person med lederkundskaber, som havde visioner for skolen, høj 

faglighed, læreruddannet, administrativ stærk og pædagogisk velfunderet.  

Vi havde 5 kandidater til samtale, men den ”helt rigtige” var der ikke. 

Konstituering af Helle Bjerg  

Da vi ikke havde fundet den rigtig kandidat, så trådte Helle Bjerg til, trådte ud af 

bestyrelsen og blev konstitueret leder frem til sommerferien. Så vi havde ro på ved 

Birthes afslutning. Det gav ro, så vi havde mulighed for at tage endnu en 

ansøgningsrunde i foråret.   

Ansættelsesrunde 2 

I foråret havde vi 2. ansøgningsrunde, og her havde vi i alt 6 ansøgere. Vi havde taget 3 

af dem til samtale. Der var så én kandidat, som vi alle i ansættelsesudvalget (dvs. 

bestyrelsen og lærergruppen) mener, er ”den helt rigtige” for Fjaltring Friskole, nemlig 

Ane Lambæk Christensen. 

Indstilling af Ane 

Vi mener, at hun kan løfte skolen fagligt, hun har visioner for skolen og byen. Vi er i 

bestyrelsen meget glade for, at hun vil være en del af vores skole og sammen med os ser 

en fremtid for skolen. Ane kommer med en høj faglighed, hun er læreruddannet, har 

lederevner, sans for det administrative og er pædagogisk velfunderet.  

Ane har allerede været på besøg på skolen flere gange, og det har kun bekræftet os i, at 

vi har valgt helt rigtigt.  

Derfor vil vi vil gerne indstille Ane til ansættelse som leder på Fjaltring Friskole. 
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Ane Lambæk fik herefter ordet og fortalte, hvorfor hun valgte at søge stillingen   

(Ane talte uden manuskript, så følgende er skrevet ud fra referentens egne noter under 

Anes fremlæggelse) 

Ane fortalte, at hun er meget beæret over, at det er ”lille mig”, som får lov til at være en 

del af denne skole og dette lokalsamfund.  

Ane er lige nu højskolelærer, og i det job kastes man ud i alverdens ting, og man skal selv 

sørge for, at det hele bliver ordnet. Hun er derfor vant til at have tusind bolde i luften 

samtidig. Ane er meget glad for sit nuværende job, men følte, at hun nu skulle videre i 

livet. Ane elsker at se potentialet i mennesker, og det er hun overbevist om, at hun kan 

gøre her på skolen som kommende skoleleder.  

Ane er meget bevidst om skolens betydning for lokalsamfundet og lokalsamfundets 

betydning for skolen, så hun vil søge samarbejde, hvor det er muligt. 

Ane fortalte videre, at naturen og menneskene her i Fjaltring har gjort stort indtryk på 

både hende og resten af familien. Naturen er rå og barsk og helt unik. Vidderne, luften, 

havet – det minder hende om barndommen på Grønland.  

Skolen virker magisk, sagde Ane. Alle - børnene, lærerne, bestyrelsen, folk i byen, ja alle 

har taget imod med åbne arme. ”Hele byen har smilet til os”, som hun formulerede det.  

Ane fortæller videre, at hun har boet mange steder i sit liv, men hun har endnu ikke 

fundet det rigtige sted at ”slå sig ned”. Fjaltring kunne godt være dette sted.  

Ane glæder sig til at komme i gang og sætte sit eget præg på skolen og ”komme ind 

under huden på skolen”. Hun nævner, at ”Balder”-rummet er helt fantastisk med mange 

muligheder.       

Ane opfordrer til, at alle spiller ind med gode ideer til aktiviteter. Det kan være inden for 

idræt, musik, noget kreativt, ja alt muligt.  

Ane bringer hele familien med, dvs. mand og 3 børn, og hun slutter sit indlæg med at 

sige, at hele familien vil tage aktivt del i samfundet her i Fjaltring, og hun håber, at hun 

får mulighed for det, når afstemningen er overstået.  

 

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen og Ane 

Spørgsmål til Ane: Så du stillingsopslaget, første gang det var opslået? 

Svar: Nej, fortæller Ane. Hun var ikke jobsøgende på det tidspunkt, idet hendes mand 

havde nogle planer, og hun ville lade ham ”få plads” til det.  

Kommentar til Ane fra Anne Bune: ”Det virker meget ærligt og oprigtigt, det du 

fortæller, så jeg kan godt forstå, at bestyrelsen valgte dig”.  
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Spørgsmål fra Johan: Du er lige nu højskolelærer. Hvordan skal du så kunne med små 

børn her på skolen? Johan fortsatte med endnu et spørgsmål: Du har mange ideer. 

Hvordan har du det, når nogle af ideerne ikke lykkes? 

Svar fra Ane: Jeg er uddannet lærer, har selv haft små børn og har undervist børnehold i 

gymnastik i mange år, så jeg føler, at jeg har ballasten til at håndtere og undervise små 

børn. Til anden del af spørgsmålet svarer Ane: Jeg kan godt lide hverdagen. Friskolen 

skal være en del af lokalsamfundet, og jeg har mange ideer, men det er helt klart skolen, 

der er i fokus og har absolut førsteprioritet. Jeg har boet i egne af landet, hvor alt kunne 

lade sig gøre, og jeg har boet i egne af landet, hvor absolut intet kunne lade sig gøre. Jeg 

har derfor fået en meget realistisk tilgang til det, og jeg har tålmodighed til ”det lange 

seje træk”.    

Spørgsmål: Hvilke linjefag har du? 

Svar fra Ane: Historie, dansk, billedkunst og håndarbejde. Matematik er ikke min stærke 

side. Heino supplerer her, at René er skolens matematiklærer.  

Spørgsmål fra Johan: Man skal også kunne håndtere forældre som skoleleder. Kan du 

det? 

Svar fra Ane: Jeg har også været efterskolelærer, og her er forældrene om muligt endnu 

mere engagerede i børnenes skole og hverdag, så her lærer man hurtigt, hvordan man 

skal håndtere forældrene.      

Der var ikke flere spørgsmål, men Birthe havde en afsluttende opfordring til Ane: ”Ane, 

jeg vil støtte og hjælpe dig alt det, der er muligt, men kun på betingelse af, at du 

behandler Fie, René, Inger og Rikke med respekt og passer godt på dem. De er fantastisk 

dygtige, både som lærere og mennesker, og de er guld værd for skolen”. 

Dertil svarede Ane: ”Det lover jeg”. 

 

Afstemning 

Det var nu tid til afstemningen, og Ane blev sendt udenfor lokalet. 

Alle stemmeberettigede havde inden mødets start fået udleveret en stemmeseddel.  

Der blev stemt, og stemmerne blev samlet ind og talt op.  

Ane blev kaldt ind igen.  

Birthe fortæller: Der blev afgivet i alt 31 stemmer. Der var 31 Ja-stemmer og 0 Nej-

stemmer. Der var ingen blanke stemmer.  

Hermed er Ane Lambæk valgt som ny skoleleder til Fjaltring Friskole pr. 1.8.2018.  

Birthe erklærede til sidst den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.         

 

Bagefter var skolen vært med pindemadder og vin, og mange benyttede lejligheden til at 

få en snak med Ane.  

24. juni 2018/Michael Trolle 


