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Først vil jeg sige tak for den modtagelse, jeg har fået som daglig leder af FKF.
Jeg spørger af og til mig selv, om det virkelig kan passe, at jeg kun skal møde positive, imødekommende,
begejstrede og forventningsfulde medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. Men det er faktisk
sådan jeg oplever det. TAK for det – det giver frimodighed og inspiration til at gå videre. Jeg tror ikke, at jeg
hverken på kort eller langt sigt kan opfylde alle ønsker og forventninger, men der er en fælles tro på, at vi
har gang i godt projekt.
Jeg har nu besøgt 20 skoler, deltaget i to dialogmøder med ledere og bestyrelsesmedlemmer, afviklet
Kristent Lærerseminar, SFO-lederkursus, deltaget i bestyrelsesmøde, skolepuljemøde, kursusudvalgsmøde,
FGF-møde + en hel masse andre møder med folk i kredsen omkring de kristne friskoler. Jeg vil i den
skriftlige beretning til generalforsamlingen forsøge at samle op på mine indtryk.
Nyt landskontor: Fra 1. februar er FKFs officielle adresse: Bytorvet 7, 1.th., 8722 Hedensted. Der vil senere
blive inviteret til en reception d. 16. April kl. 13-16 i de nye lokaler.
Ny forretningsfører: Fra 1. marts er der daglig bemanding på kontoret. Vi har ansat Jette Vibe Johansen
som forretningsfører i en 30-timers stilling. Jette er 37 år og uddannet advokatsekretær. Hun har arbejdet i
en kreditforening og de seneste 12 år som sagsbehandler i Kristelig A-kasse. Jette bor i Lindved sammen
med sin mand og to børn på 6 og 8 år.
Kontoret vil fra 1. marts normalt være åbent fra kl. 8-14 hver dag.
Generalforsamling d. 7. marts: Det er så den næste store begivenhed i foreningen, hvor vi samles og
drøfter foreningens arbejde og sætter pejlemærkerne fremad. Der er i denne uge udsendt program for
dagen. Husk at give det videre til ledelse og bestyrelsesmedlemmer. Og husk at tilmelding er senest d. 21.
februar.
Afskedsreception: Efter generalforsamlingen d. 7. marts inviterer foreningen til afskedsreception med
Anne Marie Poulsen kl. 13.30 på Hotel Storebælt. Se vedhæftede invitation. Vi vil opfordre skolens ledelse
til at videregive invitationen til tidligere ledere og bestyrelsesmedlemmer, som I tænker vil være med til at
give Anne Marie en god oplevelse den dag.
Skolepuljen: Jeg vil gøre opmærksom på Skolepuljen og den aftale, der er indgået med SUELL-team om
søgning af fonde m.m. Jeg vedhæfter de seneste nyhedsbreve fra Dorthe Suell.
Politiske sager:


Elevtalssagen, hvor ministeriet fjernede tilskuddet fra en skole med den begrundelse at de ikke
havde elever på alle klassetrin, er ved at finde en fornuftig løsning. Marianne Jelved har spurgt
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ministeren om sagen i et samråd, og der arbejdes på at få formuleret en afgørelse, som alle kan
leve med.
Evolution og skabelse. En ph.d. studerende har stillet spørgsmål til folketingets uddannelsesudvalg
om de kristne friskolers biologiundervisning. Han mener ikke at vi lever op til de krav man kan
forvente om at undervise i Evolutionslæren og han argumenterer derfor for, at de kristne friskoler
ikke skal modtage statstilskud. Han nævner konkret en enkelt skole læseplan, men da sagen
tidligere har været rejst overfor Bertel Haarder, hvor han afviste den, forventer vi også, at det sker
denne gang. Det spændende er altid, hvor meget pressen gør ud af sagen.

Kurser: Det strømmer ind med tilmeldinger til de kurser, der er planlagt for det kommende skoleår. Det
bliver spændende at få talt op på tilmeldingerne, så vi kan se hvilke kurser, der kan gennemføres.
I dag læste jeg i ”Katekismus Updated” om Guds Ord og alle de mange måder Gud formidler lov og
evangelium, krav og opgave til os. Det er den store og gode opgave, vi har som kristne friskoler. Gud give
dygtighed, inspiration og fantasi til opgaven.
Guds fred og velsignelse
Hans Jørgen Hansen
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