
Nyhedsbrev for Resen Friskole og Naturbørnehave 
 

I anledning af min ansættelse som leder på Resen Friskole og Naturbørnehave 

Kære alle forældre og skolekreds  

Efter samtaler med ansættelsesudvalg og konsulent, har bestyrelsen valgt at indstille mig til ansættelse som 

leder på jeres dejlige skole. Dette er herpå blevet bekræftet på generalforsamling 29. nov. Det vil jeg gerne 

udtrykke min taknemmelighed for. 

Jeg kommer fra en stilling som efterskolelærer på Hardsyssel efterskole og er 52 år og har bl.a. undervist i 

musik, teater og film, samt en del boglige - og andre valgfag. I min fritid har jeg i de seneste år bl.a. været 

alternativ behandler. 

Privat er jeg gift med Lene Mæng og bor i Asp på Langhøjvej 24. Vi har 3 voksne børn – og den eneste som 

bor hjemme fast nu, er Hannibal - vores hund. 

Jeg ser Resen friskole og Naturbørnehave som en skole med et tydeligt indhold, et værdigrundlag og 

holdninger, som jeg gerne vil være med til at styrke og udvikle.  Med rødder i Det Grundtvig/ Koldske gør 

det ikke noget vi ikke altid er enige – Der skal være højt til loftet og udsyn, men vi skal forpligte os på 

dialogen og samarbejdet og sidst men ikke mindst, skal jeres børn være glade for at gå her 😊  

På generalforsamlingen fortalte jeg bla. at jeg lægger stor vægt på det som en lille skole kan i relation til 

tryghed for den enkelte elev. At kunne udvikle sin identitet i trygt samvær med andre er grundlaget for 

læring på Resen Friskole. Vi skal også turde udfordre de elever, der kan og vil, så at vi rummer hele spektret 

af mangfoldighed og at alle har mulighed for at udfolde sig på såvel egne præmisser som fællesskabets i 

respekt for hinandens forskelligheder. 

Jeg ser frem til dette samarbejde med alle forældre og børn, medarbejdere, bestyrelse og skolekreds og 

føler mig allerede godt modtaget. Vi havde en spændende dialog om skolen og de muligheder og ønsker, 

der er omkring et fortsat godt samarbejde mellem alle interessenter til generalforsamlingen. 

Desværre har Corona igen indtaget det ganske land og i skrivende stund er det uvist, hvorvidt og hvordan 

restriktioner kommer til at blive og i hvor lang tid, hvis der kommer nogen. Derfor arbejdes der fra 

bestyrelsens og lærergruppens side med midlertidige planer omkring større arrangementer, som er 

fleksible ift. hvordan epidemien forløber. Eks. Afviklede spejderne deres julemarked udendørs og skolen 

valgte ikke at deltage her.  

Officielt er min første arbejdsdag d. 1. januar 2022, men jeg kan ikke lade være med at kigge ud en gang 

imellem inden da og bl.a. mødes med alle de ansatte, og være med til bestyrelsesmøder. Indtil da er det 

dog Jeppe Spangsede, som har det overordnede ansvar, og alle henvendelser om diverse skal gå igennem 

ham og kontoret som sædvanlig. 

Glæder mig til at hilse på alle jer forældre og jeres børn/ eleverne 

Mvh Jørgen Bendtsen 


