
Flyer fra skolebestyrelsesmødet den 12. juni 2019. 

Breaking news på Mølholm 

Skole!! 
 

Det er desværre ikke fake news, at vi på bestyrelsesmødet forleden modtog nyheden om at 

skoleleder på Mølholm Skole, Kristian Pedersen har valgt at gå på pension. I bestyrelsen er vi stadig 

ved at sunde os over beskeden, som betyder at Kristian stopper på skolen med udgangen af 

september måned i det kommende skoleår. 

 

Rent praktisk betyder det, at vi skal ud og finde en ny skoleleder. Vi har nedsat et ansættelsesudvalg 

bestående af både ansatte/lærere, forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og den øverige ledelse. Det 

foregår i samarbejde med forvaltningen, som er ansvarlig for det formelle og administrative arbejde 

omkring ansættelsen. Og det er i sidste ende 

Børn- og Ungedirektøren (ja det er faktisk en titel...) der træffer beslutning om ansættelsen efter 

udtalelser fra ansættelsesudvalget. Ja, det lyder lidt langsommeligt, og det betyder også at vi først 

ansætter en ny skoleleder pr. 1. december 2019. I det slip mellem oktober og december vil vice 

skoleleder Peter Nødskov Hansen varetage funktionen som konstitueret skoleleder, Og det kan vi 

heldigvis alle være helt trygge ved. Netop når processen er lidt lang, kan vi sikre os at vi får den helt 

rigtige person til at lede skolen fremover, for det er en jobbeskrivelse, der kræver utrolig brede 

kompetencer. At man både er i stand til at lede hele "fabrikken" samtidig med at man har visioner 

for undervisningen og kvaliteten heraf - og ikke mindst at være i stand til at skabe trivsel for næsten 

700 børn, som alle kommer med forskellig bagage, behov og drømme. Det kræver noget. 

Bestyrelsen lægger sig i selen for at vi får det bedste. 

 

For i bestyrelsen vil vi gerne stille os kritisk til ting, der ikke giver mening. På mødet blev det f.eks. 

diskuteret om Kristian overhovedet er gammel nok til at gå på pension!! Det er vi stadig ikke helt 

sikre på, men han virker vedholdende i sin beslutning. Til det vil jeg sige, at jeg på egne og skolens 

vegne er ked af hans beslutning. Men helt personligt er jeg fuld af respekt og beundring over at der 

stadig er drømme, der skal jagtes og leves ud efter et godt og langt arbejdsliv. Kristian har masser af 

planer - ikke at han fortæller om dem... - men man kan mærke, at han har ting, der skal nydes og 

leves ud.  

På den baggrund er det bare utrolig egoistisk at begræde hans beslutning, så måske jeg hellere vil 

sige: Tillykke Kristian! Tillykke med en ny og fantastisk del af dit liv - og tusind, tusind tak for alt 

det du har givet til os og Mølholm Skole. 

 

Vi venter lidt endnu med den store afskedssalut, så indtil da vil jeg ønske Jer alle, ansatte, elever og 

forældre en rigtig dejlig sommerferie. Vi ses igen til august fulde af smil og solskin. 

                    

Du kan læse mere om det og andre sager, som skolebestyrelsen havde på dagsordenen i april på 

skolens hjemmeside under: skolebestyrelsen/dagsordener/2019/2019-06-12. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Meldgaard Frandsen 
Formand for skolebestyrelsen 


