
Skolebestyrelsen ved Skæring Skole – skoleåret 2021-2022  

  

Skolebestyrelsesformand Martin Skov Møller  

Årgangsrepræsentant for 0., 3. og 9. årgang.   

 

Jeg arbejder til daglig med logistik, IT og forretningsudvikling. Jeg har de seneste år 

været med i klasserådet for min søns klasse. Han er nu gået ud af skolen, men jeg 

har stadig ét barn på Skæring Skole. Er fodboldtræner i HEI for U12 drengene. Som 

forældrerepræsentant i skolebestyrelsen er mine fokusområder:  

• Samarbejdet mellem skole og forældre – hvordan kan dette styrkes og udbygges.  

Samarbejdet med HEI, hvordan kan skolen og sportsklubben bedst muligt spille 

sammen – også set i lyset af en længere skoledag.  

  

Birgitte Fristed Eskildsen, næstformand 

Årgangsrepræsentant for 1. og 2. årgang. 

Min primære grund til at engagere mig i skolebestyrelsens arbejde er, at jeg har et 

ønske om at komme tættere på skolens hverdag og opnå indsigt i de prioriteringer og 

valg, ledelsen står over for. På den måde kan jeg følge mere aktivt med i mine børns 

skoleliv. 

Især er jeg optaget af samarbejdet mellem forældre og skole og vil gerne være med 

til at bygge bro fra årgangenes klasseråd og SFO’en til skolebestyrelsen. 

Desuden har jeg en stor interesse for de kommunalpolitiske beslutninger, der træffes 

vedrørende skolen. 

 

Michael Maagaard   

  

Far til ét barn på skolen og i skolebestyrelsen fra 2016. Jeg ser Skæring Skole som et 

unikt sted, hvor ledelse gennem værdier og en klar vision skaber nogle spændende 

rammer for vores børn.  

 

At Skæring Skole er en skole, man kan være stolt af at sende sine børn på, kommer 

ikke af sig selv. Udover dristighed og dygtighed fra ledelse og personale så kræver 

det, at alle vi forældre må bidrage. Jeg tror på, at vi forældre gerne vil bidrage med 

de vigtige ting, der skal til, uanset om det er at bage boller, tænke/tale pænt om 

børn/medarbejdere eller sikre og videreudvikle skolens værdigrundlag og 

pædagogiske tankesæt i skolebestyrelsen.  



Jeg arbejder til daglig som Talent Manager og organisationskonsulent på midtVask, 

hvor jeg står for at koble vision, strategi og hverdag sammen, på en måde hvor 

mennesker med vidt forskellig baggrund kan deltage og bidrage til fællesskabet på en 

måde som giver mening. På samme måde vil jeg i skolebestyrelsen gøre mit bedste 

for at skabe gode rammer for at fagligt dygtigt og engageret personale kan give vores 

børn de bedste muligheder for deltagelse.   

Af faglig ballast har jeg en læreruddannelse og en kandidatgrad i pædagogisk 

psykologi som jeg vil anvende, men først og fremmest vil jeg deltage som forælder, 

da det i bund og grund handler om sund fornuft og om at skabe sammenhæng mellem 

hvad der er godt for den enkelte, klassen, medarbejderne og i sidste ende samfundet.  

  

Rikke Dalhof Brandes  

Årgangsrepræsentant for 5. og 7. årgang.  

Ud over at være Mor – med stort M – arbejder jeg som kommunikationsrådgiver i min 

egen lille kommunikationsbiks, hvor jeg hjælper virksomheder og brands til en 

stærkere profil i markedet. Jeg laver også fundraising på vegne af foreninger og 

institutioner.  

Min motivation for at indtræde i skolebestyrelsen bunder primært i, at jeg rigtig gerne 

vil have en dybere indsigt i og forståelse for hvordan ”systemet” hænger sammen og 

hvilke overvejelser og beslutninger, der ligger til grund for de rammer, vores børn 

bevæger sig i til daglig.   

Min grundlæggende holdning er, at det skal være sjovt at gå i skole. Derfor er jeg 

også stor fortaler for nye og anderledes måder at optage læring på. Glade børn er 

langt mere motiverede og engagerede for at lære samt at rumme sig selv og andre.    

I forhold til bestyrelsesarbejdet vil jeg bidrage aktivt med nye input, kampgejst og 

engagement til en fortsat positiv udvikling af Skæring Skole. Og ikke mindst hjælpe til 

med at få fortalt alle de gode Skæring Skole Historier til omverdenen.   

  

Lars Kristensen  

Årgangsrepræsentant for 4. og 6. årgang.  

Jeg er far til tre børn på Skæring Skole. Jeg er civilingeniør indenfor IT, hvor jeg også 

arbejder med fokus på ledelse og effektiviseringer.  

I mit arbejde indenfor skolebestyrelsen, vil jeg gerne fokusere på at:  

• Øge antallet af forældre og elever, der anbefaler Skæring Skole til andre. Grunden 

er, at jeg føler, flere elever forlader skolen op gennem klassetrinene, end der kommer 

til, hvilket medfører klassesammenlægninger. Jeg vil gerne, at der bliver fokuseret på 

dette mønster, og hvad der skal til for at bryde det. 



• Inkludere naturfagene mere i f.eks. temadage/-uger/undervisningen i 

overbygningen, så det bliver mere naturligt for eleverne at forsætte på de mere 

tekniske uddannelser.   

Øge antallet af børn som cykler til skole. Primært for at øve dem i at være sikre 

trafikanter i trafikken samt det sundhedsskabende.  

  

Pernille M. Therkelsen 

Årgangsrepræsentant for 3. og 8. årgang. 

Jeg er mor til én dreng på Skæring Skole. Jeg har de seneste mange år arbejdet som 

lærer i udskolingen på Rønde Skole, hvor jeg brænder for at være med til at give den 

enkelte elev de bedst mulige vilkår for at udvikle sig menneskeligt og fagligt i klassens 

sociale fællesskab. Dette håber jeg at kunne tage med i det kommende 

bestyrelsesarbejde på Skæring Skole. 

Min motivation er, at jeg brænder for pædagogisk udvikling, og blandt andet derfor er 

jeg vejleder i Professionelle Læringsfællesskaber på min arbejdsplads. Med min 

pædagogiske baggrund håber jeg at kunne bidrage til, at Skæring Skole fortsat er et 

sted, hvor både elever og medarbejdere trives, og hvor medarbejderne har de bedst 

mulige rammer for at skabe en hverdag for vores børn, der rummer både social 

trivsel, tryghed, dannelse, uddannelse – og ikke mindst en hverdag, hvor der er plads 

til smil, humor og glæde.  

Jeg brænder endvidere for at være med til at støtte op om rammerne for det bedst 

mulige skole-hjem-samarbejde; både i relation til skoledelen og SFO-delen. Jeg tror 

på, at dette er med til at gøre Skæring Skole til at godt lære- og værested, og på den 

måde også medvirkende til den gode fortælling om skolen. 

 

Katrine Vestergaard Nissen 

Årgangsrepræsentant for specialafdelingen. 

Jeg er mor til en dreng, som går i en af skolens ressourceklasser. Min motivation for 

at træde ind i bestyrelsesarbejdet er primært at bidrage til, at elever med særlige 

behov og deres forældre også er repræsenteret i bestyrelsen. 

Jeg er optaget af, hvordan skolen arbejder med inklusion og inddragelse af de børn, 

der går i ressourceklasserne, så de også oplever at være en del af "den store skole". 

Derudover jeg også bare "en almindelig mor", som gerne vil bidrage til, at vi som 

forældre bakker op om Skæring Skole, medarbejdernes arbejdsmiljø og børnenes 

trivsel gennem en konstruktiv dialog med skolens ledelse og 

medarbejderrepræsentanter. 

Til dagligt arbejder jeg som leder af et Rusmiddelcenter og bor i Skødstrup med min 

mand og to drenge.  



  

Jens Koed 

Medarbejder-repræsentant. 

  

Esben Hokland 

Medarbejder-repræsentant. 

  

Marie (9.a)  

Elevrepræsentant. 

 

? 

Elevrepræsentant. 

 

Skoleleder Anne Schwartz   

(Uden stemmeret)  

  

Souschef Steffen Sax   

(Uden stemmeret)  

  

 

 


