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7NAVNE.
- Der mangler da noget!
Det er jo børnene

Lisbeth Storgaard Rose-Hansen, leder af Viborg Private Realskole, fylder 50 år den 16. september. Hun valgte lærergerningen af én særlig grund. Børnene. Foto: Ole Bjærge.

Leder på Viborg
Private Realskole
Lisbeth Storgaard
Rose-Hansen har -
synes hun selv -
velsagtens verdens
bedste job. På fredag
den 16. september
fylder hun 50 år.

Ole Bjærge
oleb@viborgfolkeblad.dk

50: Ikke fordi der sådan set
var noget i vejen med det
juridiske institut på Køben-
havns Universitet, men på en
eller anden måde manglede
der noget, erkendte Lisbeth
Storgaard Rose-Hansen for
cirka 30 år siden, da hun gæ-
stede det.
- Det var jo børnene, der

manglede, siger hun i dag
godt en måned inde i skoleå-
ret 2022-2023.
Så hun skyndte sig at rejse

hjem til Skive for at forelæg-
ge sine nye fremtidsplaner
for forældrene.
Hun ville være lærer. Ikke

fordi det betød, at der udbrød
panik i barndomshjemmet i
Højslev Kirkeby, for den unge
kvindes far var lektor på Ski-
ve Seminarium, og med en
læreruddannelse i bagagen
ernærede Lisbeths mor sig
som talepædagog.
- Vi er bare lærere alle sam-

men, siger Lisbeth Storgaard
Rose-Hansen, der fredag den
16. september fylder 50 år.
Hun har de seneste 10 år

været leder af Viborg Kom-
munes uden sammenligning
største frie og private grund-
skole, Viborg Private Realsko-
le på Trekronervej i hjertet af
Viborg.
Og hun vakler ikke. Det er

bedste job i verden, har hun
kontrakt på.
- Jamen, det virkelig et fan-

tastisk job, jeg har. Trivsel er
en meget vigtig værdi for os,
for vi tror på, at den er afgø-
rende for, at man kan yde sit
bedste. Jeg er omgivet af cirka
100 engagerede kolleger og
over 800 børn, der er glade
for at gå i skole, siger Lisbeth
Storgaard Rose-Hansen.
Hun ankom til skolen for

17 år siden, og vendte således
tilbage til den skoleform, hun
synes er den allerbedste -
nemlig den frie og den priva-
te.
Den særlige kærlighed op-

stod, da hun efter folkeskolen
rejse til Thy for at tage 10.
klasse på en efterskole.
- Det er noget med frihed

Skolen, som Lisbeth Storgaard Rose-Hansen står i spidsen for, blev
grundlagt i 1890, så den er fyldt med historie og "ånd", som
hun værdsætter. Foto: Ole Bjærge.

og bedre mulighed for at sæt-
te præg på lige netop de vær-
dier, man sætter højt. Vi kan
mange ting, og det kan folke-
skolen naturligvis også, bare
på en anden måde. Vi kan no-
get, og folkeskolerne kan no-
get andet og noget, vi ikke
kan, siger skolelederen.
Læreruddannelsen tog hun

på seminariet i Aalborg, hvor
hun også stødte ind i den
mand, hun senere ægtede.
Søren hedder han, og fak-

tisk er han også fra Skive, så
de er to, der må tage imod de
tæsk, det uvægerligt altid gi-
ver, når en skibonit krydser
Jordbromølle Å og slår rod i
Viborg.

CC
Vi kan mange
ting, og det kan 
folkeskolen 
naturligvis også, 
bare på en anden 
måde. Vi kan noget, 
og folkeskolerne kan 
noget andet og 
noget, vi ikke kan.

Ægteparret er langt med
planer om at bygge et nyt hus.
Det er slet ikke første gang. Til
gengæld er nye byggerier på
Lisbeths arbejdsplads ikke
hverdagskost, men inden
længe indledes byggeriet af
en ny afdeling for fjerde år-
gang på en grund tæt på
Dumpen.

- Vi har jo ikke meget plads
at bygge på, så vi kan ikke rig-
tig vokse os større. Vi har til
gengæld overtaget flere ejen-
domme tæt på den oprinde-
lige skole. Overtagelsen er
kreditforeningen er naturlig-
vis den største. Den har skabt
et helt unikt miljø for vores
ældste årgange, siger Lisbeth
Storgaard Rose-Hansen.
Den sparsomme fritid fyl-

des ud med familieliv, ophold

i det elskede Nordjylland i fa-
miliens sommerhus og nu og
da også i Lisbeths egen priva-
te have - et kolonihavehus i
Krabbesholm Skov, hvor hun
blandt andet har indrettet et
lille værksted, der bruges til
renovering af gamle møbler.
Skolelederen får ikke en

stille dag på fredag. Elever og
ansatte på Viborg Private Re-
alskole vil fejre hende på be-
hørig vis.
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