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Dansk Friskoleforenings
medlemmer er Alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer på Dansk Friskoleforenings medlemsskoler er medlemmer af foreningen.
Man kan også blive »enkeltmedlem«.

Medlemsskoler

Dansk Friskoleforenings 280 medlemsskoler er spredt ud over hele Danmark og er karakteriseret ved en bred mangfoldighed af livsanskuelser, pædagogik og ideologi.
Netværk
Mange skoler deltager i netværk på tværs af skoler for at søge sparring og samarbejde. På www.friskolerne.dk kan du få et
overblik over eksisterende netværk og muligheder for at søge støtte til diverse arrangementer.

Bestyrelsen

Dansk Friskoleforenings øverste ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Peter Bendix Pedersen er
formand. Bestyrelsen mødes 11 gange årligt og tager vare på foreningens politiske interesser, den overordnede strategi og
vision.
Forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, kassereren samt sekretariatslederen i Friskolernes Hus. Udvalget tager vare på løbende sager vedrørende foreningens drift samt løn-og ansættelsesspørgsmål.
Forligsnævn
Forligsnævnet tager sig af sager af ansættelsesmæssig karakter og består af repræsentanter for ledere, ansatte og forældre, som sammensættes blandt de 11 bestyrelsesmedlemmer.
Fonde
Dansk Friskoleforening administrerer to fonde:
• Friskolefonden, som yder støtte til økonomisk trængte friskoler
• Understøttelsesfonden, der giver tilskud primært til efteruddannelse af skolens medarbejdere
Ad hoc udvalg
Styrelsen nedsætter løbende udvalg, der arbejder med de opgaver, der prioriteres af bestyrelsen.
Landsmøde
Det årlige landsmøde indeholder foreningens generalforsamling med valg til bestyrelsen. Desuden er der workshops,
musik og meget andet på programmet.
Dialogmøder
Bestyrelsen arrangerer hvert efterår en række dialogmøder, hvor medlemmerne og styrelsen mødes og drøfter aktuelle
problematikker.

Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforenings sekretariat har 14 ansatte. Hovedkontoret er beliggende i Baaring på Fyn.
Rådgivning
Alle medlemmer (samt skoleinitiativer i opstartsfasen) kan søge rådgivning i Friskolernes Hus. Rådgivningen dækker områder som løn- og ansættelse, økonomi, almen skoledrift, skoleledelse, etablering af friskoler, børnehavedrift, lovgivning m.v.
Administration
Friskolernes Hus varetager foreningens administration og drift.
Kurser og efteruddannelse
Foreningen tilbyder hvert år en række kurser indenfor administration, skoleudvikling, kommunikation, samarbejde m.v.
Kommunikation
Friskolernes Hus servicerer skolerne og styrelsen i forhold til kommunikation til medlemmer, politikere, medier, minsteriet
m.v. Sekretariatet leverer løbende nyhedsbreve og varetager medlemmernes interesser via sociale medier og
www.friskolerne.dk.
Se mere på www.friskolerne.dk
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Kontaktinformationer på Dansk Friskoleforenings bestyrelsesmedlemmer

Peter Bendix Pedersen
Skt. Jørgensgade 40, st.
5000 Odense C., tlf. 4042 2027
email: peter@friskolerne.dk
Formand for Dansk Friskoleforening

Mette Berg Hansen
Frederiksbergvej 11,
5600 Faaborg, tlf. 2272 2183
email: mettehansen@vskfri.dk
Lærer ved Vester Skerninge Friskole

Per Svaneborg,
Løgstørvej 104
9600 Aars, tlf. 2985 6790
email: friskolen@skejdrup.dk
Skoleleder ved Skørbæk-Ejdrup Friskole

Jakob Ringgaard
Rødbyvej 9, Thurø
5700 Svendborg, tlf. 5049 7054
email: ringgaardjakob@gmail.com
Skoleleder ved Ollerup Friskole

Vibeke Helms
Solbakken 56,
8450 Hammel, tlf. 8752 2120
email: vibeke@hestehaveskolen.dk
Skoleleder ved Den fri Hestehaveskole

Allaa Al-Naqach
Gudenåvej 29 1. th.
2720 Vanløse, tlf. 3617 8511
email: adm@alhikma.dk
Viceskoleleder ved Al-Hikma Skolen

Torsten Bo Kristensen
Øster Søgade 88, 4. th.,
2100 København Ø, tlf. 4055 2422
email: tb@bordings.dk
Skoleleder ved Bordings Friskole
Sven Christian Wortmann
Møllevangen 8
9500 Hobro, tlf. 2067 7503
email: svend@gufs.dk
Skoleleder ved Gudenådalens Friskole
Sidsel Bukh
tlf. 2921 8485
email: sidselbukh@gmail.com
Lærer ved Kolding Friskole

