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    Tønder, den 4. oktober 2016 

 
 
  

Ny rektor på Tønder Gymnasium  

  

 
En kvinde med bred erfaring fra gymnasieverdenen kommer i fremtiden til at stå i spidsen for 
Tønder Gymnasium.   
 
Anna Amby Frejbæk tiltræder stillingen som rektor pr. 1. november 2016. Hun overtager rektor-
stillingen efter Jens Nielsen Gade, der fratræder pr. 31. oktober 2016 for at gå på pension. 

 

- Som rektor vil jeg sikre, at elevernes hverdag på skolen er præget af et stærkt fællesskab og gode faglige 
udfordringer, at vi fortsat har plads til vilde projekter på Tønder Gymnasium, og at vi bidrager positivt til 
lokalområdet, udtaler Anna Frejbæk. Den første opgave, der venter, er at tage fat på den nye gymnasie-
reform og få den ført ud i livet på en god måde med inddragelse af både lærere og elever.  
 
Anna Frejbæk er ikke et nyt ansigt på Tønder Gymnasium, hvor hun har været uddannelsesleder siden 
august 2015. Hun har tidligere arbejdet på Sønderborg Statsskole som lærer og studievejleder. Hun 
har været meget aktiv i samfundsfaglige kredse og er bl.a. formand for fondsbestyrelsen for Colombus, 
samfundsfagslærernes forlag. Endvidere er hun i gang med en master i ledelse på SDU. 
 
Bestyrelsesformand Birthe Friis Mortensen siger: 
 
- Bestyrelsen har valgt Anna Amby Frejbæk, fordi hun viser en fuldstændig overbevisende og ambitiøs 
indstilling til såvel Tønder Gymnasium som stillingen som fremtidig rektor, med grundige analyser af 
gymnasiets rammer og vilkår i de kommende år. Samtidig viser Anna et kæmpe overblik og en evne til at 
tænke konstruktivt og nyt i relation til samarbejdet med bestyrelse, ledelse, medarbejdere og elever. Og 
det omgivende samfund og dets interessenter.  
 

Anna Frejbæk er uddannet cand.mag. i samfundsfag og dansk.  Hun er 45 

år og bor i Stubbæk ved Aabenraa sammen med sin mand og to børn 

på 10 og 17 år. Hun kommer oprindelig fra Holstebro, men har også 

boet i Aasiaat på Grønland.  
 
 

Vil du vide mere, kan du kontakte: 
 

Bestyrelsesformand Birthe Friis Mortensen, tlf. 72 66 20 24 
 
 


