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MOGENS BRAG
•  Formand og TR for 

Skolelederforeningen 
Frederikshavn/Læsø 2018-

•  Afd. leder i Skoledistrikt Nord, 
Frederikshavn Kommune 
(Strandby Skoleafdeling) 
2017-

•  Afd. leder i Skoledistrikt Vest, 
Frederikshavn Kommune  
(Gærum, Ravnshøj og 
Heldagsskolen) 2015-17

•  Lærer på Sæbygårdskolen, 
Frederikshavn Kommune 
2006-15

•  Lærer på Agersted Skole, 
Brønderslev Kommune  
2002-06

2020

 Det er med stor interesse, jeg de se-
neste to år, som formand i Skolelederforeningen 
lokalt, har involveret mig i det regionale arbejde 
og fulgt arbejdet på landsplan. Jeg er tilhænger 
af den præcise og konstruktive facon, forenin-
gen har indtaget i skolepolitiske spørgsmål. 

Faglige og saglige synspunkter til den politi-
ske debat kendetegner foreningen, og det har 
givet indflydelse og medvirket til, at Skoleleder-
foreningen er blevet det, den er – en rigtig 
stærk fagforening, der bliver lyttet til. 

Det kommer ikke af sig selv og skyldes et godt 
stykke politisk arbejde. Dette arbejde vil jeg me-
get gerne tage del i og være med til at udvikle 
yder ligere. Med mig i hovedbestyrelsen vil I få:

•  En værdiorienteret og kommunikerende leder 
som gerne går forrest. Jeg vægter en ordentlig 
og tillidsbaseret tilgang

•  En leder med blik for sammenhængskraften  
i hovedbestyrelsen. Jeg er skoleafdelingsleder 
i det daglige og vil i HB kunne bidrage med 

mellemlederlagets perspektiv – to ud af tre 
medlemmer i vores forening er mellemledere

•  Et konstruktivt og indflydelsesorienteret be-
styrelsesmedlem. Jeg søger indflydelse på en 
loyal og hensynsfuld måde 

•  Et hovedbestyrelsesmedlem med politisk ind-
sigt og erfaring. Jeg har siddet 12 år i Frederiks- 
havn byråd – heraf 8 år som udvalgsformand

Jeg er 44 år og er meget glad for mit arbejde  
som leder i folkeskolen. Det er et vigtigt hverv, vi 
varetager, og jeg nyder dagligt at tage ansvaret 
for en ny generations undervisning og læring. 

Effekten af mit arbejde skal gerne direkte 
kunne spores i hverdagen hos elever og lærere, 
men også hos forældre og i lokalsamfundet. 
Min tilgang til arbejdet i hovedbestyrelsen vil 
være den samme.

Min kone og jeg har tre børn på 9, 12 og 15 år.
Sæt dit kryds hos mig d. 26. marts – og lad mig 
repræsentere dig i hovedbestyrelsen. 

LOTTE LA COUR
•  Formand Skoleleder-

foreningen, Gribskov 2017-

•  Næstformand Skoleleder-
foreningen, Gribskov 2016-17

•  Afdelingsleder, 
Gilbjergskolen, Gribskov 
2015-

•  Lærer, Halsnæs 2009-15

•  UU-Vejleder, Hillerød  
2005-09

•  Uddannelse- og rekruttering, 
Falck A/S 2000-05

•  Diplom i Offentlig ledelse,  
UCC 2018

•  Masterclass i Public  
Governance 2018

 I de år jeg har været aktiv i Skole -
lederforeningen har foreningen markeret sig 
stærkere og stærkere på den nationale arena, 
når det gælder folkeskolen, eleverne, foræl-
drene, lærerne og ikke mindst vores egen 
stemme, nemlig skoleledelserne. 

Det forarbejde skal de lokale foreninger stå 
på, når vi fremadrettet markerer os stærkere i 
det kommunale samarbejde. Der sidder mange 
skoleledelser med meget viden og kunnen lokalt 
i kommunerne, men med for lidt indflydelse på 
egne vilkår og folkeskolernes retning. Det vil jeg 
gerne sætte fokus på.

Skoleledelse er en kompleks størrelse og i de se-
nere år findes der mange måder at organisere og 
forstå ledelse på. Dette er jeg lige ledes optaget af.

Kunne vi som forening være med til at defi-
nere vores profession i langt højere grad, så der 
er fokus på, at en distriktsskoleleder og en sko-
leleder ikke nødvendigvis er det samme, eller 
en matrikelleder og en pædagogisk leder måske 
heller ikke er det samme?

Som forening repræsenterer vi ALLE slags 
skoleledere, men skaber vi lige gode vilkår for 
ALLE slags skoleledelser? Det synes jeg er en  
opgave, vi også skal varetage.

Den store politiske indsats ”Tal folkeskolen 
op” og ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” er et fort-
sat vigtigt stykke arbejde. Folkeskolen er en 
grundpille i velfærdssamfundet, og derfor må  
vi selv i samlet flok værne og være stolte af det 
arbejde, der dagligt præsteres på landets skoler – 
det skal formidles og fremhæves.

Jeg vægter tillid og samarbejde højt i mit le-
derjob. Jeg mener ikke, vi kan lave skole alene 
som ledere. Folkeskolen skaber sammenhængs-
kraft i vores samfund og derfor skal vi turde 
pege på og i retning af, hvor skolen skal bevæge 
sig hen, men i samarbejde med alle aktører –  
lærere, forældre, politikere og hinanden.

Derfor ønsker jeg at bruge mit engagement 
endnu mere proaktivt – i hovedbestyrelsen i 
Skolelederforeningen. 
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MARIANNE KIPKER
•  Medlem af HB siden  

1. september 2019

•  Medlem af bestyrelsen i 
lokalforeningen siden 2007,  
for nuværende næstformand.

•  Skoleleder på Lem 
Stationsskole 2010- 

•  Viceskoleleder fra 2002-10

•  Lærer på Alslev Skole  
1995-2002

•  Læreruddannet fra Esbjerg/
Ribe og Odense Seminarium 
1996

•  Diplom i skoleledelse 2002

•  Master i Offentlig Ledelse 
(FMOL) 2015

JAN LAGONI
•  Distriktsskoleleder, Bohrskolen 

& Fortunaskolen 2015-

•  Skoleleder, Vitaskolen  
2013-2015

•  Skoleleder, Vorbasse Skole 
2008-13 

•  Skoleleder på Stauning Skole 
og børnehave 2007-08

•  Viceskoleleder på Vorbasse 
Skole 2003-07

valg ti l  HB

 Jeg stiller mit kandidatur til 
rådighed, siden jeg gennem de sidste 7 
måneder har haft den fornøjelse at være 
en del af hovedbestyrelsen, da jeg som 
suppleant fik opgaven. Det er meget inte-
ressant, givende og udviklende at bi-
drage med viden omkring ledelsesudfor-
dringer og -vilkår.

Jeg er meget optaget af de vilkår, vi har 
som ledere, og hvordan vi kan øve indfly-
delse, således at der hele tiden pågår et 
arbejde i at forbedre og sikre gode løn- 
og arbejdsvilkår for ledere i folkeskolen.

Jeg brænder for at arbejde for gode vil-
kår for alle ledere i folkeskolen. Det er 
vigtigt, at både øverste leder og mellem-
ledere er samlet i en forening. Vi skal 
sammen sikre en god folkeskole. Sam-
men er vi stærke, og derfor er det vigtigt, 

at vi i hovedbestyrelsen sikrer rum, hvor 
mellemlederne kan komme til orde. 

Vi har i en periode arbejdet på nye 
mødeformer, og et af tiltagene er Ad Hoc 
møder, hvor medlemmer med viden in-
den for specifikke områder inviteres til at 
kvalificere specifikke emner, så vi som 
forening kan udtale os på et godt oplyst 
grundlag. Det er et tiltag, jeg gerne vil 
sikre, at vi kommer til at se mere til. 

Der arbejdes også på at forny repræ-
sentantskabsmødet, hvilket jeg bakker 
fuldt ud op om. Jeg har set flere gode tak-
ter i det halve år, jeg har været en del af 
hovedbestyrelsen og vil være garant for, 
at vi følger denne vej. 

Med engagement og vilje til at gøre en  
forskel i Skolelederforeningens hovedbe-
styrelse, stiller jeg op. 

[ ]MØD KANDIDATERNE

 Mit navn er Jan Lagoni, jeg er 48 år 
og distriktsskoleleder på Fortunaskolen i Esbjerg 
Kommune. Fortunaskolen blev etableret i 2015, 
den består af 5 tidligere selvstændige skoler og 
en specialafdeling. Der er i alt 1600 elever og 
200 pædagogiske medarbejdere. 

Jeg har tolv mellemledere, som står for den 
daglige drift og ledelsen af de 5 skoler og special-
afdelingen. Mine arbejdsopgaver er at drive og 
udvikle Fortunaskolens forskellige afdeling gen-
nem 12 mellemledere, med respekt for afdelin-
gernes lokale kultur. 

Med mit kandidatur repræsenterer jeg di-
striktsskolelederne, som der er kommet en del af 
gennem de seneste år. Jeg synes, det er vigtigt, at 
hovedbestyrelsen er bredt sammensat og derfor 
også repræsenteret ved en distriktsskoleleder. 

I hovedbestyrelsen vil jeg deltage aktivt og 
konstruktivt i udviklingen af skolelederforenin-
gen. Jeg finder det meget vigtigt, at vi får et skær-
pet fokus på ledernes arbejdsvilkår og lønvilkår. 
Et godt arbejdsmiljø skal også sikres for os, som 
arbejder med skoleledelse. Det er for mig helt es-
sentielt for en faglig organisation. 

Det er også vigtigt at være synlig i debatten om 
udviklingen og styrkelsen af folkeskolen. Her har 
skolelederforeningen en vigtig opgave i forhold 
til at skabe indflydelse på det politiske niveau 
både lokalt og landspolitisk. Dette kan på sigt 
være med til at styrke folkeskolen og de vilkår  
vi får, til at lede vores skoler ud fra.

Jeg har arbejdet med ledelse af folkeskolen  
siden 2003.

Lederuddannelse og kompetenceudvikling  
har jeg løbende gennemført. Her kan nævnes 
skoleledernes grunduddannelse COK, diplom i 
ledelse, master i offentlig ledelse samt KIOL 
Executive hos Metropol. 

Siden 2005 har jeg været aktiv i skolelederfor-
eningens lokale arbejde, både som bestyrelses-
medlem, næstformand og nu som formand/TR 
for skolelederne i Esbjerg Kommune. Jeg har væ-
ret med i fusionen fra to foreninger til en, jeg har 
fulgt og forsøgt at præge udviklingen af skole- 
lederforeningen til der, hvor den er i dag.

Med min erfaring, viden og netværk vil jeg  
i hovedbestyrelsen bidrage til, at en god skole-
lederforening bliver endnu bedre. 
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PETER NELLEMANN 
•  Medlem af Skolelederforenin-

gens Hovedbestyrelse siden 
november 2013. 

•  Deltager i arbejdsgrupperne: 
Mediepolitisk Udvalg og Års-
mødeudvalg. 

•  Formand for Skolelederfor-
eningen i Randers Kommune 
1998–2002 og igen 2006-14.

•  Skoleleder på Søndermark-
skolen i Randers 1995-2015.

•  Skoleleder på Østervangs-
skolen i Randers siden 2015-

MARIA MYGIND
•  Afdelingsleder Broskolen – 

Faaborg-Midtfyn Kommune 
2016-

•  Medlem af skoleleder-
foreningen siden 2016

•  Diplom i ledelse 2018

•  Folkeskolelærer, Carl Nielsen 
Skolen – Faaborg-Midtfyn 
Kommune 2011-16

•  Folkeskolelærer, Allested 
Vejle Skole – Faaborg-
Midtfyn Kommune 2000–11

•  Læreruddannelse Skårup 
Seminarium 2000

2020
 Skolelederforeningen er lykkedes 

med mange vigtige ting gennem de seneste år. Vi 
har fået styrket det interne samarbejde i forenin-
gen, og vi har sammen skabt debat og resultater, 
som gør at vi bliver lyttet til. Vi er kommet tæt på 
hinanden og tæt på centrale beslutninger. 

Vi har formuleret en værdisætning, som vi hele ti-
den lægger os i selen for at efterleve. Vi laver gode 
årsmøder, vedkommende kurser, gennemarbejdede 
politikker, og vi agerer i forhold til aktuelle dagsord-
ner. Dette gode arbejde vil jeg gerne være med til at 
videreføre i den kommende valgperiode. 

Vi har stadig behov for at sætte vores ledelsesvil-
kår på dagsordenen. Vilkårsundersøgelsen viser, at 
der lægges rigtig mange timer i skoleledelse rundt 
omkring på de danske folkeskoler. 

Derfor skal vi sammen med parterne omkring folke-
skolen arbejde på at realisere vores 40 fede forslag, 
som vi i oktober 2019 afleverede til undervisningsmini-
steren. 

Hvis vi lykkes med det, kan vi få tid til at arbejde 
mere med pædagogisk ledelse og personaleledelse 

og bruge mindre tid på registrering og administra-
tion. Det må nemlig godt blive mere attraktivt at 
være leder i folkeskolen, uanset hvilken plads man 
bestrider. 

I Lærerkommissionens rapport tales meget om sko-
leledelse. Skolens ledelse er udpeget som et af de vig-
tigste parametre for, at intentionerne i rapporten lyk-
kes. Det bliver en spændende opgave, og vi skal i tæt 
samarbejde mellem de lokale foreninger og hovedbe-
styrelsen være dygtige til at påvirke og præge debatten. 

I 2016 besluttede vi os for at tage ansvar for folke-
skolen gennem ”Folkeskolen – vores – hele livet”. I 
den kommende periode får vi brug for at revitalisere 
det arbejde ved at søge nye, flere og stærkere part-
nere, som vil være med til at løfte den dagsorden. 

Jeg er af den klare opfattelse, at vi har fat i den 
rigtige udvikling for vores forening. Vi skal gå for-
rest og gøre skoleledelse attraktivt, og vi skal være 
parate til at sætte dagsordener og skabe debat, der 
sikrer sammenhængskraft omkring folkeskolen.

Ønsker I en dedikeret, fremadrettet og troværdig 
indsats i hovedbestyrelsen, så stem på mig!  

 Jeg er afdelingsleder på en skole 
med 800 elever fordelt på to matrikler. Jeg 
er på en afdeling med 140 elever 0.-6. kl. i et 
område med mange friskoler.

At være skoleleder, souschef eller afde-
lingsleder er et krævende job. Det betyder 
noget, hvilken kvalitet ledelsen har, og at det 
er værd at bruge kræfter på at højne denne 
kvalitet. Vores elever skal blive så dygtige de 
kan og det er også mit job som mellemleder, 
at sikre det kan lade sig gøre. 

Ca. 2/3 af foreningen er mellemledere, og 
vi har brug for, at der tales ud fra dette per-
spektiv. Min interesse er derfor især mellem-
ledernes arbejdsvilkår.

•  Jeg vil repræsentere vores skolers mangfol-
dighed

• Fokus på mellemlederes arbejdstid og løn
•  Folkeskolen skal være forældrenes første 

valg

Vi lever i en verden, hvor alting kan forhand-
les og der er uanede muligheder, og som 
menneske skal vi kunne navigere i dette til ti-
der kaos, og vi skal være omstillingsparate 
og håndtere kompleksiteten. 

Der tales om kompleksitetsbyrder, men 
også om uanede muligheder, som jeg som le-
der, og mine medarbejdere skal håndtere og 
navigere rundt i.

Gennem Skolelederforeningen har vi en 
vigtig stemme, der bliver hørt på den politi-
ske arena, og vi skal arbejde for, at der er en 
fornuftig sammenhæng mellem ressourcer, 
mål og resultater. 
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KAREN RASMUSSEN
•  Skoleleder i Nyborg Kommune 2002- 

•  Vibeskolen – 2 matrikler 2011- 

•  Skolerne i Ullerslev 2004-11

•  Skellerup Skole 2002-04

•  Adjunkt Skårup Seminarium 1996-2002

•  Lærer 1985-2002

•  TR og formand for 
Skolelederforeningen Nyborg 
Kommune 2010- 

•  Masterfag Strategisk pædagogisk 
ledelse i skolen 2016

•  Master i Offentlig Ledelse 2014

•  Diplom i ledelse 2004

•  Exam. Pæd. idræt 1995

•  Læreruddannet 1985

TORBEN MØLLER NIELSEN
•  Lille Næstved Skole (skole på 6 

matrikler med ca. 1900 elever) 2012- 

•  Sjølundskolen (overbygningsskole – 
Næstved Kommune) 2011-12

•  Lindebjergskolen  
(Næstved Kommune) 2008-11 

•  Tybjerg skole ”landsbyordning”  
(Næstved Kommune) 2006-08 

•  Formand for Skolelederne i  
Næstved siden 2013

•  Medlem af arbejdsgruppe i 
Skolelederforeningen om fremtidig 
organisering efter OK13

•  Hovedbestyrelsen i  
Skolelederforeningen 2018-

•  Master i Ledelse af 
uddannelsesinstitutioner –  
Aarhus Universitet

valg ti l  HB

 Fyn er fin, og Fyn er ikke noget, 
man bare springer over, når man bevæger sig 
mellem Jylland og Sjælland. 

Fyn har meget at byde på, bl.a. en erfaren 
og stærk skoleleder, som ønsker at stille sit 
kandidatur til rådighed for hovedbestyrelsen 
og det vigtige arbejde, der pågår i Skoleleder-
foreningen – fagpolitisk og skolepolitisk. 

Jeg har i mange år lykkedes med at styrke 
vores lokale skolelederforening, så vi nu er en 
organisation, der bliver lyttet til og inviteret 
med ind, når politiske beslutninger skal kvalifi-
ceres. 

Som lokalformand ligger det mig på sinde at 
være med til at skabe gode arbejds- samt ud-
dannelses- og lønforhold for alle skoleledere i 
kommunen.

Det ligger mig også på sinde at byde ind og 
deltage i den skolepolitiske debat og påvirke 
beslutninger, så vi får de bedst mulige vilkår 
og det størst mulige ledelsesrum til at bedrive 
skole. De mange gode erfaringer vil jeg bringe 
med ind i arbejdet i hovedbestyrelsen.

En stemme på mig er en stemme på flg.:

•  Vi skal bibeholde vores ledelsesret og det le-
delsesrum, vi har fået, og vi skal forvalte det 
ordentligt

•  Vi skal holde politikere op på løfte om afbu-
reaukratisering, så vi får større lokalt ledel-
sesrum

•  Vi skal påvirke politiske beslutninger, så vi 
får ordentlige ledelsesvilkår

•  Vi skal tale folkeskolen op og stå på mål for 
folkeskolen

•  Vi skal styrke netværk mellem skoler, så  
vi går foran i udviklingen af professionelle 
læringsrum

•  Vi skal have øget ledelseskapaciteten, så vi 
kan udøve ledelse tæt på

•  Vi skal sikre lønstigning til laveste mellem-
ledere, fordi vi ikke kan være andet bekendt

Tillid og ordentlighed, men ikke uden kritisk 
stillingtagen til politiske synspunkter, er væ-
sentlige værdier for mig. Det er min erfaring, 
at en positiv tilgang til tingene og et godt sam-
arbejde kan flytte rigtig mange ting. 

 Jeg har valgt at genopstille til 
Skole- lederforeningens hovedbestyrelse. De 
sidste to års arbejde i hovedbestyrelsen har  
givet mig mod på og lyst til at fortsætte. 

Vi har i Skolelederforeningen gennem de  
seneste år skabt os en unik position som eks-
perter og meningsdannere i alle forhold ved-
rørende folkeskolen. Denne position skal vi 
vær ne om og udbygge. Det gør vi som en faglig 
organisation, der har og tør have meninger om 
udviklingen af skolen. 

Samtidig med at foreningen skal søge indfly-
delse på udviklingen af skolen skal vi konstant 
sikre en udvikling og tilpasning af foreningen, 
når det handler om løn og arbejdsvilkår. Det er 
afgørende, at foreningen holder fast i arbejdet 
med afbureaukratisering og med at mindske 
dokumentationskravene til fordel for skærpet 
fokus på frihed til skolerne og skolelederne. Vi 
skal også fortsat sikre en løn, der afspejler vo-
res reelle ansvar.

Det er vigtigt for mig, at Skolelederforenin-

gen er en forening, der organiserer alle ledere i 
folkeskolen. Vi skal skærpe vores fokus på at 
være en forening for alle – en forening, der  
løser udfordringen med, at vi også rummer en 
leder/medarbejder-relation medlemmerne 
imellem. 

De seneste år har mange kommuner lavet 
strukturændringer og sammenlægninger af 
skoler. Det har mange steder betydet nye store 
skoler ofte fordelt på mange matrikler og flere 
steder med stor geografisk spredning.

Jeg er selv leder på en stor distriktsskole med 
ca. 1900 elever fordelt på 6 matrikler og et sko-
ledistrikt på 252 km2. Ændringerne giver helt 
nye ledelsesmæssige udfordringer, og det er 
derfor centralt, at vi i foreningen har fokus på 
initiativer og netværk, der kan sikre systema-
tisk vidensdeling om de nye ledelsesvilkår.

Jeg føler mig overbevist om, at jeg med min 
erfaring som skoleleder og som fagpolitisk ak-
tiv både lokalt og nationalt, kan medvirke til at 
udvikle vores fælles skolelederforening. 
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LARS AABERG
•  Skoleleder – Skolen på 

Strandboulevarden 2013-

•  Skoleleder – Sortedamskolen  
2007-13

•  Master i Public Governance:  
Enkelte moduler 2014

•  Diplom i ledelse 2006

•  Læreruddannet fra Zahles og  
Odense Seminarium 2000

•  Medlem af Kræftens 
Bekæmpelses 
forebyggelsesudvalg

•  Medlem af 
repræsentantskabet for 
Fonden for Entreprenørskab

•  Medlem af B&U-udvalget i  
Det Kriminalpræventive Råd

GIA SCHULTZ
•  Formand og leder-TR, Skolelederforeningen  

i Tønder Kommune siden 2016

•  Afdelingsleder på Skærbæk Distriktsskole, 
Tønder Kommune siden 2018 

•  Filialleder Agerskov Skole, Tønder Kommune, 
2011-18

•  Skoleleder Vodder Skole, Tønder Kommune, 
2005-11

•  Uddannet lærer siden 1990 med erfaring fra 
bl.a. Teknisk Skole, Produktionsskole, Fulton 
Stiftelsen, privatundervisning i Barcelona og 
folkeskolen

•  Via Skolelederforeningen medlem af: 
Læreruddannelsens Uddannelsesudvalg (UC 
Syd) samt Det Rådgivende Udvalg (CFU)

2020

 Det vigtigste for mig er, at Skole-
lederforeningen dels er den rygstøtte vi trygt 
kan læne os tilbage i, hvis vi kommer ud for 
situationer vi ikke selv kan håndtere, og dels 
er en forening, der sætter politisk retning. 

Jeg melder mig som kandidat til hovedbe-
styrelsen fordi jeg gerne vil stille skarpt på:

•  Forholdene for mellemlederne. Jeg er vild 
med mit job som afdelingsleder og kan godt 
lide hverdagens opgaver, hvor daglig under-
visning er en del af dem. Jeg kan se en udfor-
dring i, at jeg som mellemleder både skal 
kunne kommunikere op og ned. Det er af og 
til svært, fordi jeg befinder mig i et limbo mel-
lem ledelsen over mig og så de ansatte under 
mig. Det kan være en vanskelig balancegang 
dels at være undervisningskollega og leder 

•  Faglig udvikling. At vi er en fagforening der 
arbejder strategisk med kompetenceudvik-
ling og derved skaber et fælles fagligt læ-

ringsmiljø, som giver os mulighed for faglig 
udvikling. Simpelthen fordi det skaber 
grundlaget for god kvalitet, og fordi vores 
opgave også består i at forankre en kollektiv 
faglig praksis

•  Folkeskolen. Jeg er glad for og stolt over at 
være en del af folkeskolen. Jeg arbejder dag-
ligt for at skabe en skole, hvor elevers triv-
sel er i top, og hvor gode relationer dannes 
i folkeskolens mangfoldighed. Folkeskolen 
er noget ganske særligt, netop fordi vi dan-
ner børn til at være nysgerrige, demokrati-
ske borgere med både indsigt og udsyn. Det 
er derfor vigtigt fortsat at have fokus på fol-
keskolen og blive ved med at tale både den 
og læreruddannelsen op 

Som repræsentant for de sønderjyske kom-
muner & Sydslesvig, vil mit valg til hovedbe-
styrelsen give dette skønne område en vigtig 
stemme. 

 Jeg er ikke længere ”klassens nye dreng” 
i HB. Jeg er ved at afrunde 2. periode og har nydt 
hvert minut. Jeg har arbejdet for at varetage vores fæl-
les interesser – både som en traditionel fagforening og 
som en offensiv fagforening, der går forrest og kæm-
per for de mange. 

Hvis du er til fornyelse, energi, nysgerrighed, gode 
kommunikative evner og strategisk overblik, så er det 
mig, du skal stemme på. Jeg tror på nuet og det fremad-
rettede og bryder mig ikke om udsagn som ”vi plejer” 
og ”det var så godt engang”.

Jeg er megaglad for mit job som skoleleder og for at 
skabe gode arbejdsfællesskaber, dygtige elever, tilfredse 
forældre og glade medarbejdere. Jeg trives med at gå 
forrest og sætte retning, og jeg tager gerne kampen 
med dem, der forsøger at ændre vores arbejdsplads til 
det værre. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger.

Men jeg er også opmærksom på de forandringer, 
der sker med jobbet som øverste leder, souschef og af-
delingsleder. Opgavemængden stiger. Det samme gør 
kompleksiteten, og mange skoleledelser er pressede i 
deres hverdag.

Skoleledelsernes arbejdsmiljø ligger mig på sinde, 
og jeg vil kæmpe for ordentlige forhold til at bedrive 
vores vigtige arbejde. Som skoleledere skal vi være 
åbne om det, vi er dygtige til, men også være bedre til 
at formidle, hvad vi er mindre dygtige til, så vi ikke 
drukner i opgaver.

Jeg har de seneste år været aktiv i arbejdet med 
#FVHL, kæmpet for røgfrie folkeskoler, været med til 
at planlægge nogle fantastiske årsmøder og hjulpet til 
med at klæde formandskabet på til de vigtige budska-
ber i den politiske debat. 

En stemme på mig er en stemme på:

•  En positiv og fremrettet tilgang til skoleledelse
•  Ærlighed, fight og højt energiniveau
•  En mand som er solidt funderet med en bred  

baggrund og et supersundt og stærkt netværk

Jeg tror på fællesskaber, og at vi som skoleledere skal 
være rollemodeller og gøre en forskel for det vigtigste 
fællesskab i Danmark – den danske folkeskole. 
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