
Den Nye Friskole styrker skoleledelsen 
 
Ansættelsesprocessen som vi satte i gang inden sommerferien, er nu nået til sin afslutning – og vi 
kan konstatere at vi har haft mulighed for at plukke fra den allerøverste hylde. Med 35 ansøgere 
var feltet både meget interessant og stærkt, og som skole er det en optimal situation at være i, at 
så dygtige folk fra nær og fjern ønsker at blive en del af Den Nye Friskoles fremtid. 
 
Det er med meget stor stolthed og glæde at vi nu kan præsentere at vi fra den 1. november 2020 
har ansat Per Jacobsen som ny skoleleder på Den Nye Friskole. 
 
Per kommer med over mange års skoleledererfaring. Han har igennem 20 år været forstander på 
Humble Efterskole, og har desuden bl.a. været Skoleleder på Hedegård Friskole i Give, og på Grejs 
Friskole. 
 
Han er indbegrebet af en friskolemand, som både vil noget med sit lederskab men samtidigt giver 
plads til andre. Hans tilgang til den pædagogiske del af ledelsesarbejdet bygger på den antagelse 
om at læring og trivsel er to sider af samme sag, og hinandens selvforstærkende forudsætninger. 
”Det menneske der lærer og udvikler sig, trives, og det menneske der trives, har de bedste 
forudsætninger for at bliver klogere og udvikle sig”. 
 
Der har været vigtigt for os at bevare alt det gode vi har bygget op igennem skolens første 7 år, 
men også tilføre nye idéer udefra – ikke mindst da vi står over for at tilbyde en spændende 
overbygning fra august 2021. Per har både en erfaring og en personlighed der passer perfekt ind i 
den skole vi ønsker – og vi glæder os til at præsenterer jer for ham på forældremøder snarest 
muligt. 
 
Vivi Sandberg har været en vigtig del i skolens succes indtil nu. Vi er derfor meget glade for, at hun 
har sagt ja til også at være en del af ledelsen fremadrettet, sammen med Per. Vi er sikre på, at vi 
står med en stærk og udviklingsorienteret ledelse, med Per som skoleleder og Vivi som 
viceskoleleder.   
 
Arbejdet med at skabe en fantastisk overbygning fortsætter. Vi har nu over 20 elever skrevet op til 
opstart i august 2021. Vores vision er at skabe en overbygning som vil være et attraktivt alternativ 
til de tilbud der findes andre steder, og som dels bygger videre på skolens værdier, men samtidigt 
også bliver et skifte som kan ses og mærkes for den enkelte. 
 
Vi glæder os til at skabe fremtidens skole sammen med jer alle! 
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