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I denne uge har personalet og repræsentanter for bestyrelsen ansat en barselsvikar 

for Anne, og en ny afdelingsleder i Børnehuset, og en pædagog i børnehuset. 

Det har været en meget spændende proces, og vi er beærede over de meget 

kvalificerede ansøgere vi har fået. Det er rart at sætte sig omkring bordet 

velvidende, at alle ansøgere ville kunne udfylde jobbet, hver på deres måde. 

 
Som barselsvikar har vi ansat Sabrina Jeppesen. Hun 
bliver færdig på lærerseminariet om to uger, så hun kan 
være med Anne og følge hende i den sidste uge. Derved 
får eleverne også mulighed for at lære Sabrina lidt at 
kende inden ferien. Det tror vi er godt. Sabrina har før 
lærerseminariet været ansat som Elektronik-fagtekniker 
hos Oticon, samt sejlet med skoleskibet Georg Stage. 
Så vi tænkte, at det var lige hende vi skulle bruge.  
 
 
Vores nye afdelingsleder hedder Ditte Fruergaard 
Andersen. 
Ditte er et kendt ansigt her i Overlade; hun har været 
leder af AKT afdelingen, og har faktisk også været elev på 
skolen. 
Nu skal hun primært være i Børnehuset og SFO, men vi 
regner også med at kunne trække på hendes ekspertise i 
skoleregi. Ditte starter først omkring efterårsferien, fordi 
hendes nuværende job ikke sådan bare lige kan afsluttes. 
 
Men I vil alligevel nok se hende her i ny og næ inden.  



 
I samme åndedrag ansatte vi Annita i Børnehuset. 

Annita har været her hos os et år som vikar for Lone, men 

vi var blevet så glade for hende, at hun nu er ansat som 

pædagog i børnehaven.  Vi rigtig glade for, at Annita sagde 

ja til det job, fordi hun er en meget dygtig pædagog, og 

meget vellidt af både børn og voksne. Annita er allerede 

startet, men ønsk hende tillykke med jobbet, når I møder 

hende.  

Stort tillykke til os omkring Skolen og Børnehuset, fordi vi har fået så gode nye 

ansatte på holdet. Og til Sabrina, Ditte og Annita; tak fordi I ansøgte, og vil være her 

hos os. 

 

I næste uge er Store Gruppen på lejrskole i København, og det er Anne og Simon der 

får æren. Vi andre må så glæde os på deres vegne, når de fortæller om deres 

meritter og oplevelser i det Københavnske.  

 

Hvad nu med koblingsprocenten, nu hvor det ser ud til, at det bliver 

Socialdemokratiet, der svinger taktstokken.  

Finansministeriet, som har regnet på, hvad det vil koste at sænke den såkaldte 

koblingsprocent fra de nuværende 76 procent til 71 procent, har regnet ud for vores 

skole, at vi vil miste 146.706kr. Det overlever vi nok, men man skal jo tænke på, at det 

er penge der forsvinder hvert år, og ikke et engangsbeløb. Så på 10 år vil vi mangle 1.4 

millioner på kassekreditten.  

Friskoleforeningen sidder lige nu og finpudser et forslag, hvor vi målretter 

procentsatserne fra de 71 til 76. Fx en % er til integration, en % kunne være målrettet 

grundtilskud, en % til befordring. En % til små skoler. Det ville, hvis deres forslag går 

igennem, bedre sikre os som lille skole. ”Den der lever får se”, som de siger i Norge. 

Ellers kan I have en god weekend, og god tur til eleverne, der skal til Københavnstrup. 

 

Troels 


