
 
1. maj 2018 

Kære forældre på Idestrup privatskole  
 

Tak for et stort fremmøde ved forældrekredsmødet i aftes. Det var dejligt at se så stort et 

engagement i jeres børns skole. Vi vil gerne takke jer alle for en god aften med en rigtig god 

stemning. 

Den nye bestyrelse konstituerede sig, efter I var gået hjem. Jannie Prier blev enstemmigt valgt som 

formand og ligeledes blev Louise Flørning valgt som næstformand. 

Vi glæder os som skole over et godt valg og det fremtidige samarbejde. Her har I lidt ord fra 

medlemmerne i vores nye bestyrelse. 

 

Jeg hedder Anders Borregaard, og bor i Tjæreby på et nedlagt landbrug sammen med min kone og 

vores 5 børn. Jeg arbejder som smed i en lokal virksomhed. 

Vores børn er hhv. 19, 17,17, 13 og 7 år, og har alle gået på Idestrup Privatskole, dog er der nu kun 

2 tilbage i hhv. 0. og 7. klasse. 

Jeg har været med fra den spæde start af skole, med kamp for at bevare folkeskolen i Idestrup til 

møder med diverse folk, der endte med køb og start af Idestrup Privatskole.  

Jeg har siddet i bestyrelsen alle år, og har derfor meget baggrundsviden omkring, hvorfor tingene 

er som de er, og hvordan vi er kommet hertil. 

Håber vi igennem dialog i den nye bestyrelse kan videreudvikle den skole, der allerede er sat i søen. 

Anders Borregaard 

 

Jeg hedder Mette Leire Christensen og bor i Væggerløse. Jeg er 44 år og arbejder som pædagogisk 

leder i Landsbyordning Stubbekøbing. Jeg er mor til Anna i 1. klasse og Emma, som går i 10. klasse 

på efterskole. Jeg var så heldig at blive valgt ind i Idestrup Privatskoles bestyrelse ved 

forældrekredsens generalforsamling den 30. april 2018. Jeg ser nu med stor forventning og glæde 

frem til et to årigt samarbejde med den øvrige bestyrelse og skolens ledelse om videreudvikling af 

IP til gavn for børn, forældre og personale. Jeg bringer ønsket om dialog, åbenhed og stabilitet med 

mig ind i bestyrelsesarbejdet. 

Hilsen Mette 

 

Mit navn er Carl Bundgaard Ravn. Jeg er far til 3 børn på skolen, gift med Stine og bosiddende i Sdr. 

Ørslev. 

Jeg er uddannet pædagog og arbejder til dagligt som afdelingsleder i Bo og Naboskab Sydlolland. 

Samtidig er jeg "ung med de unge" en enkelt aften om ugen i Idestrup Ungdomsklub - som er en 

del af Guldborgsund Ungdomsskole. IUK er et tilbud til unge fra 7. klasse og op til 18 år. Her er der 

altid mulighed for en snak eller en lektion i bordtennis. 

Med venlig hilsen Carl 

 

Jeg hedder Louise Sparre Flørning, jeg er 38 år, gift og har 2 skønne børn, hvoraf den ene går på 

skolen og den anden går i Børnehave i Idestrup Børnehus. Jeg er uddannet ejendomsmægler og 

arbejder til daglig som Boligkonsulent i Lolland Kommune.  

Jeg er desuden formand i Idestrup og Omegns Lokalråd (IOLR) og har derigennem, blandt 



 
andet, været med til at fundraise og genopbygge/opføre "Pitstoppet" på Møllevej/kirkevej, som 

blandt andet skal huse det Kommunale ungdomsklubtilbud.  

Jeg glæder mig rigtig meget til bestyrelsesarbejdet her på skolen og takker for opbakningen!" 

 

Hej alle. Jeg hedder Erling Hyldgaard og er 38. Jeg er uddannet socialrådgiver, men har en lang 

baggrund indenfor forskellige områder. Jeg har altid været optaget af børn og unges trivsel, og 

nogle er mine hjertesager er mobning, uddannelse og dannelse. Især på de sociale medier er der 

behov for, at der bliver brugt kræfter på, at vores unger begår sig hensigtsmæssigt og har en et 

kendskab til lidt om lovgivningen. Jeg glæder mig til at være en del af skolens samfund og jeg ser 

frem til arbejdet i bestyrelsen. 

 

Mit navn er Lars Hansen. Gift, bor lidt udenfor Idestrup og har 2 børn på skolen i 4. og 6. klasse. Nr. 

3 starter i 2019. Har været med fra skolens start i Idestrup Privatskoles Venner ApS, sidder i ApS’s 

bestyrelse og har været med til at skaffe ”lokal opbakning” (den nødvendige kapital som på 

daværende tidspunkt krævedes af skolens bank ift. realkredit- og bankfinansiering) ved at køre 

rundt i Idestrup og omegn og ”banke på døre”, således at købet af skolens bygninger kunne 

realiseres. På vegne af ApS kan jeg sige, at der er meget stor respekt for daværende bestyrelses 

arbejde siden skolens start, samt de mange frivillige, der har lagt mange arbejdstimer fra 

Krogløvskolen blev lukket, og indtil Idestrup Privatskole åbnede. Derudover en STOR fornøjelse, at 

der var så stort et fremmøde til forældrekredsen 30. april 2018, så en ny bestyrelse kunne vælges 

og kan begynde et nyt kapitel i skolens historie. De mange fremmødte vidner om stor opbakning til, 

at der SKAL være en skole i Idestrup, og at der er ”frivillige hænder” til rådighedJ 

 

Jeg hedder Jannie Prier, har boet i Idestrup siden 2007, efter min mand i 2005 overtog et 

entreprenørfirma. 

Jeg er gift, på snart 10. år, og sammen har vi 2 døtre; Theresa på snart 8 som går i 1. klasse, og 

Emilia på 3½ som først skal starte i skole i 2020. 

Som person er jeg meget tillidsfuld og intuitiv. Jeg er ydmyg overfor og lytter gerne til andres 

meninger, og reflekterer over hvad andre siger, før jeg udtaler mig. Jeg er trods alt udstyret med 2 

ører og én mund, og bruger dem gerne i samme målestok. 

Jeg er meget bevidst om mine egne kompetencer og deraf begrænsninger, og forventer faktisk det 

samme af andre. Så har man brug for hjælp, er det ok at bede om det. Dette er blot en mulighed 

for at lære noget nyt. 

Jeg blev for snart 2 år siden valgt ind i bestyrelsen, ret efter vores datter var startet på Idestrup 

Privatskole. Og på trods af 2 års bestyrelsesarbejde, ser jeg stadig mig selv som den "nye pige i 

klassen", som endnu ikke er præget af en "plejer-kultur", og som ikke er bleg for at stille 

spørgsmålstegn, og tænker i nye baner. 

I mit fremtidige arbejde som formand i bestyrelsen, lægger jeg stor på vægt på åbenhed, ærlighed, 

dialog og gennemsigtighed.  

Jeg lægger vægt på at Mette, som skolens leder, skal have mulighed for at være den leder hun er 

ansat til at være, med de fantastiske menneskelige egenskaber hun besidder. 

Der skal være en tydelig og klar rolle,-og ansvarsfordeling mellem Mette og bestyrelsen, så andre, 

hvad end man er elev, forælder eller ansat ved hvem man skal kontakte, hvis der er behov herfor.  



 
Generelt bygger mit fremtidige bestyrelsesarbejde på gensidig tillid og respekt, mellem alle 

involverede parter. 

Venlig hilsen Jannie 

 

Vi håber, I alle tager rigtig godt imod vores nye bestyrelse. Det er tydeligt, at den allerede bærer 

præg af god stemning, åbenhed og optimisme. 

På egne og bestyrelsens vegne, vil vi gerne takke den afgåede bestyrelse for deres store arbejde. 

 

De bedste hilsner Rune, Mette og Mette 

 

 

 


