Det frie Gymnasium har fået ny rektor
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Efter måneders lang proces og et rektorvalg, hvor hele skolen deltog, har Danmarks eneste
basisdemokratiske skole fundet deres nye rektor.
Der var ca. 500 elever og ansatte samlet i Nørrebrohallen, hvor de to kandidater havde hver deres
præsentationsrunde med spørgsmål, inden der blev taget hul på diskussionen, som sluttede af med
en afstemning om, hvem der skulle være skolens næste rektor.
Valget blev Sara Mac Dalland, som tiltrådte rektorstillingen på Det frie Gymnasium, mandag d. 18.
marts 2019.
Sara har længe haft Det frie Gymnasium i kikkerten, så hun glæder sig over at blive en del af det
helt specielle fællesskab, der findes på Det frie Gymnasium.
”Lige fra jeg trådte ind ad døren første gang, fornemmede jeg den helt særlige ånd, der hersker på
stedet. Det må skyldes engagerede elever og ansattes fællesskab om det demokratiske projekt,”
udtaler den nye rektor.
Dengang DfG blev grundlagt i 1970, var det primært som modvægt til det etablerede
undervisningssystem. DfG har fra starten været et eksperimentarium for anderledes
undervisningsdidaktik, samarbejde og eksamensformer. Meget, som er udviklet som en nytænkende
anderledeshed på Det frie Gymnasium, er i dag normaliteten på landets skoler, som f.eks.
forskellige grader af karakterfrihed, undervisningsfeedback og flerfaglig projekter.
Sara Mac Dalland ønsker at fortsætte traditionen, hvor Det frie Gymnasium er på landkortet med
nytænkning af læring, didaktik og undervisning.
Endvidere mener hun, at DfG i dag er endnu vigtigere end skolen var i 1970’erne. Demokratiet,
biodiversiteten og klima er under pres. Uligheden øges over alt i verden. Magtbalancer forskydes og
sociale medier forplumrer den politiske diskussion. Som individ kan man let komme til at føle sig
magtesløs.
Hvis man - ung, som gammel - vil være med til at påvirke udviklingen i verden, kræver det viden
(og penge) og viden får man gennem uddannelse.
Det frie Gymnasium skal uddanne kritisk tænkende unge med en solid faglig ballast, så de, som
elever og senere i deres voksenliv, kan være med til sikre den demokratiske samtale og aktiviteter
på alle niveauer i vores samfund.
Det frie Gymnasium skal fortsat være for elever og ansatte, som ønsker at gør en forskel.
Den nye rektor har tre mærkesager:
 At sikre en stadig strøm af kritiske unge, som kan og vil deltage i den politiske diskussion
med det formål at skabe fremadrettede forandring til glæde for alle i vores samfund – både
lokalt og globalt,
 At sikre en gruppe unge, som har en faglig indsigt i de udfordringer klimaforandringer
skaber, og at de samtidig ved, hvordan de selv kan være medskabende af fremtidens
løsninger,
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At sikre en erfaring hos de unge om fællesskabets styrker, at kampen for lighed nytter og at
respekt og tillid kan skabe forandringer mod et rigere liv – rigt på kunstneriske værdier og
anderledes tænkning.

Den nye rektor glæder sig til at være med til at styrke elevernes nysgerrighed, give dem indsigt og
derigennem et udsyn med øget fokus på bæredygtighed og innovation i en skolehverdag baseret på
demokratiske værdier og idealer.
Fakta om Sara Mac Dalland:
Sara kommer fra en stilling gennem tolv år som uddannelsesleder på Sankt Annæ Gymnasium i
Valby.
Dimitterede fra Københavns Universitet i 2001, som cand.scient i naturgeografi. Tog en master i
ledelse ved Syddansk Universitet i 2016.
Saras mærkesager har i mange år været global opvarmning, bæredygtige udvikling,
kredsløbsbaseret ressourceforbrug, demokrati og fællesskaber.
Endvidere har livets begyndelse, både i geologisk forstand og i det nære, hendes interesse, da Sara
er medforfatter på ”Bogen om hjemmefødsel”. Sara har samme alder som DfG, er gift og har tre
børn i alderen 17 til 22 år.
Fakta om Det frie Gymnasium:
Det frie Gymnasium er et alternativt privat uddannelsessted med skoledemokrati, som har til huse
på Møllegade 26 og Struenseegade 50, på Nørrebro i København.
Skolen blev startet som en alternativ skole i forlængelse af ungdomsoprøret i 1970.
Det frie Gymnasium tilbyder STX, 2-årig HF, HF-enkeltfag, samt 8., 9. og 10. klasse.
www.derfri.dk
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