Herning den 1. februar 2021
Nyt fra FKF-formanden
Kære kristne friskoler og øvrige samarbejdspartnere!
Der skrives historie i disse dage og måneder. En pandemi har ramt os med nedlukning af samfundet og
det sociale liv til følge.
Ingen elever i skole og i stedet må vi bakse med en besværlig nød-og fjernundervisning.
Som skoleleder ved man aldrig, hvordan dagen bliver, før solen går ned. Men det her er alligevel ekstremt.
Jeg håber, I på trods af disse udfordringer, er ved rimelig godt mod i den hverdag der nu er jeres i øjeblikket.
For FKF’s bestyrelse og mig har den sidste godt uges tid også været overraskende og historisk og langt
ud over det, som jeg for bare 14 dage siden i min vildeste fantasi havde forestillet mig kunne ske.
Jann Sjursen har efter knap 2 måneder valgt at opsige sin sekretariatschefstilling i FKF på grund af
manglende tro på, at han vil lykkes i arbejdet.
Det havde jeg ikke set komme. FKF’s bestyrelse og jeg har været meget glade for samarbejdet med
Jann, som allerede har sat flere aftryk i FKF og det daglige arbejde i foreningen. Det har bestyrelsen
fulgt med stor tilfredshed. Jeg har som formand været i tæt dialog med Jann om ikke dagligt så næsten
hver 2. dag. Det har været en fornøjelse at opleve dette samarbejde med Jann.
Jeg forstår ikke Jann’s manglende tro på, at han vil lykkes i arbejdet. Det strider imod min oplevelse af
de sidste par måneders gode samarbejde og dialog. Men i den givne situation kan FKF’s bestyrelse og
jeg kun tage Jann’s beslutning til efterretning og ønske ham alt muligt godt i fremtiden.
TAK for samarbejdet i den korte tid, det varede.
Jann er allerede fratrådt. Han havde sidste arbejdsdag i FKF fredag den 29.1.
Ny sekretariatschef er ansat i FKF fra 1.3.2021.
FKF’s bestyrelse har haft nogle dage til at overveje situationen nøje og tænke sig grundigt om.
Bestyrelsen har i denne situation kunnet gøre brug af headhunter Michael Kjærgaard, som hjalp FKF’s
bestyrelse i efteråret 2020 med rekruttering af ny sekretariatschef.
Michael Kjærgaard er ifølge kontrakten med FKF forpligtet til at hjælpe med at finde en ny sekretariatschef, hvis den første ansættelse af en eller anden grund går i vasken inden for 3 måneder.
Der var flere velkvalificerede ansøgere i efteråret 2020 blandt de omkring 25 ansøgere, som søgte den
ledige sekretariatschefstilling.
Flere ansøgere var med i slutfeltet og igennem flere samtaler, tiltrædelsesopgave og udfærdigelse af
personprofil.
Ud fra dette grundige arbejde, har FKF’s bestyrelse valgt at ansætte 48-årige Jakob Carl Christensen bosiddende i Augustenborg ved Sønderborg som ny sekretariatschef fra 1.3.2021.

Jakob præsenterer sig her:
En af mine yndlingssangtitler er "Livet leger lærkespring".
Således blev min sidste uge her i januar en "lærkespringsleg", da det pludselig - alligevel - blev en
mulighed for mig at blive sekretariatschef i FKF. Jeg vil overhovedet ikke lægge skjul på, at jeg synes det var en spændende stilling, som jeg rigtig gerne ville bringe mig i spil til i efteråret; så jeg
ærgrede mig, da det ikke faldt ud til min fordel.
Men så blev det januar, tingene tog en ny drejning og på tre dage fik jeg tænkt mig om, snakket
med min kone, holdt møde med FKF's bestyrelse, skrevet under på ansættelse og sagt min nuværende stilling op. Jeg ser frem til at begynde på arbejdet den 1. marts, møde jer alle og komme i
gang med at kæmpe FKF's sag.
Oprindelig er jeg uddannet teolog, men endte i stedet i efterskoleverdenen, hvor jeg gennem de
sidste 20 år har arbejdet på fire forskellige skoler. Det blev blandt andet til 10 år som forstander på
Tommerup Efterskole, og de seneste 5 år har jeg været forstander på Dybbøl Efterskole, som er en
specialundervisningsefterskole. Kirkeligt hører jeg hjemme i Folkekirken/Dansk Oase og er initiativtager til Oasehøjskolen.
Jeg er blandt andet optaget af ting som ledelse, det frie skoleliv, ordentlighed i stort og småt, samfundsansvar, politik, strategi og lobbyarbejde og er ambitiøs på skoleformens vegne. Det vil jeg
glæde mig til at snakke med jer alle om! Det vil være mit mål at være en troværdig og solid sparringspartner såvel i det daglige, som når det bliver "knubbet".
Min livsledsager (Jane) og jeg er gift på 26. år og har fire halv- og helvoksne børn i alderen 15-23
og vi bor på Als i et helt almindeligt og gennemsnitligt 70'er-villakvarter og synes, det er en af de
bedste pletter på Guds grønne jord.
Jakob Carl Christensen
Jakobs mailadresse bliver fra 1.3.2021: JCC@kristne-friskoler.dk. Derimod er det fremtidige telefonnummer ikke på plads.
FKF’s bestyrelse glæder sig over, at tingene falder til rette på denne gode og spændende måde. Vi glæder os til samarbejdet med Jakob.
Med venlig hilsen
Thorkild Bjerregaard
TB@mkf.dk – Tlf. 24 45 61 97

1. Pet. 5,7: ”Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”

