
 

 

 

 

Fredagsbrev d.24-08-2018 

 

Skolen har investeret i en såkaldt roll-up. Det er til markedsføring af skolen, og I får 

lige et billede af den her.                                         

Det er jo et velkendt trick i 

reklamebranchen at bruge  

meget velklædte unge 

kvinder i markedsføring af 

biler og andre 

forbrugsgoder, men det er 

ikke så ofte set i 

forbindelse med 

markedsføring af friskoler. 

Jeg synes det er et meget 

godt initiativ fra 

bestyrelsens side, men 

spørgsmålet er, om der 

måske skal 

produktudvikles lidt, hvis 

vi skal matche Porsche og 

Mercedes. 

Det tar´r vi på næste 

møde.  



Storegruppen skal på tur til Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing Mors mandag d. 17. 

september. Vi er afsted hele dagen regner vi med. Jakob og jeg kører et fælles 

naturfagstema om Limfjorden i biologi, geografi, kemi og fysik, og Skaldyrscenteret 

ved noget om livet i fjorden. Vi vil i den forbindelse spørge, om en eller to forældre 

kunne stille bil og chauffør til rådighed, det vil vist være lidt bøvlet med den 

offentlige transport i denne situation.  

 

Vi er en såkaldt protestskole, d.v.s. en skole, der bliver startet op, fordi en folkeskole 

lukker. Dem har der været mange af, de sidste 11 år siden kommunalreformen, men 

billedet er ved at vende, så det mere er de såkaldte værdibårne friskoler, der starter 

op. 

 

 

 

 

 

NYE FRISKOLER 2010 - 2018 
Skolestart 
august 

Antal anmeldte 
skoler 

Antal skoler, der reelt påbegyndte 
skolevirksomhed 

2010 26 7 

2011 65 22 

2012 39 22 

2013 27 15 

2014 29 13 

2015 52 19 

2016 45 8 

2017 27 5 

2018 26 5 

   

 

 



I kan læse mere her, hvis det har interesse: 

https://www.friskoler.dk/nyheder/nyhedsarkiv/enkeltvisning/foerste-skoledag-for-

fem-helt-nye-friskoler/#.W3_Y9QE8q2Q.email 

Nis og jeg var nede i Friskolernes Hus lige før sommerferien, for at holde et oplæg 

om hvordan det var at starte en ny friskole for de fem, der starter i år, og i den 

forbindelse snakkede vi med nogle af dem, og sandelig om Nis ikke en dag kom ind 

på mit kontor med et par fra mødet, som var ved at starte en ny skole i Aabenrå. 

Den er nu i gang, og det bliver spændende at følge dem. De har mildest talt et helt 

andet udgangspunkt på alle parametre til at starte, end vi havde, men måske holder 

det vand? 

 

God weekend 

Troels 
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