Ny skoleleder på Vindblæs Friskole
Da Niels Jørgen meddelte mig at han efter nytår, ikke vil gå i skole længere blev jeg noget forskrækket. For
hvem vil kunne afløse en person, der som få, har sat sit præg på Vindblæs Friskole i mere end 25 år?
Svaret er naturligvis at vi ikke kunne finde en ny Niels Jørgen, men at vi skulle finde én, der kunne
overtage en skole i god stand, med gode traditioner og stærke værdier. En skole hvor der skal trædes
varsomt ”thi her skabes mennesker”. Men samtidig fortjener vores elever og personale en ny skoleleder,
der formår at udvikle skolen og sikre at den fortsat passer ind i den samtid vi befinder os i.
Efter en lang proces har vi fundet Vindblæs Friskoles nye skoleleder og Niels Jørgens afløser. Det var fra
starten af vigtigt for bestyrelsen at søge så bredt som muligt, for at få afdækket feltet af potentielle
kandidater. Efter en grundig gennemgang af de indkommende kandidater, samtaler og diskussion,
besluttede en enstemmig bestyrelse, at den der bedst kan sikre skolens udvikling, med respekt for
skolens værdier og traditioner, skulle findes internt i skolen.
Det er mig derfor en stor glæde at kunne meddele at Vindblæs Friskoles nye skoleleder er Tom Ballentin.
Tom er bosiddende i Aalborg og uddannet folkeskolelærer fra Aalborg Seminarium i 2006. Efter to
folkeskoleansættelser, kom han til Vindblæs Friskole i 2012, hvor han udover jobbet som lærer, har været
afdelingsleder for overbygningen. Vi har lært Tom at kende som en yderst faglig kompetent lærer, der
med stor passion og dedikation fokuserer på at motivere hans omgivelser og søger den enkeltes
potentiale. Vi oplever, at Tom altid giver ærlig og konstruktiv feedback, der aktivt bruges i modtagerens
egen læring og udvikling. Toms personlighed gør ham vellidt og respekteret blandt kolleger, elever og
forældre.
Udover Toms menneskelige og ledelsesmæssige kompetencer, besidder han stor indsigt i det
pædagogiske og didaktiske felt. Derfor er vi sikre på at han, i tæt samarbejde med skolens øvrige
personale, kan fortsætte udbygningen af det spor som, med Niels Jørgen i spidsen, allerede er lagt
imellem vores tre institutioner, børnehave, skole og SFO.
Vi ser frem til samarbejdet!
Niels Jørgens fratrædelse til nytår og valget af Tom påvirker naturligvis nogle klasser og fag. Derfor er der
rent praktisk stadig nogle uafklarede spørgsmål, som vil blive forsøgt besvaret i nærmeste fremtid. Vi vil
prøve at sikre så lille påvirkning som muligt.
Til slut vil jeg takke skolens personale for input og tålmodighed. En særlig tak til de, der deltog i
ansættelsesudvalget eller på anden måde har bidraget direkte til at vi i bestyrelsen kunne træffe, hvad
der efter vores mening, er den rigtige beslutning.
Ved spørgsmål kan undertegnede kontaktes via SkoleIntra eller på telefon 4252 0411.
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