Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2018
Jeg hedder Lise Ribergaard, er 51 år og mor til Rebecca som lige er startet i
1.g. på HAKA., Kristina i 7.a samt Andreas i 1.a
Jeg er oprindeligt uddannet Eksporttekniker, og har i mange år arbejdet med
eksport af tekniske industriprodukter. Jeg har også i 10 år arbejdet sammen
med min mand i vores virksomhed OrifO ApS, som ligger her i Haderslev. Jeg
har siden sidste sommer læst på SDU i Odense, hvor jeg også de kommende
4 år studerer religionsvidenskab.
Jeg er formand for skolebestyrelsen, og har været det også de seneste 8 år. Jeg er meget glad for
at være en del af skolebestyrelsen – og bestyrelsesarbejdet giver rigtig meget mening for mig fordi:
Folkeskolen stadig er, og vil være, en meget stor del af vores families hverdag de næste mange år
– og jeg derfor søger indflydelse på den.
Jeg mener det er vigtigt, at vi forældre også er med til at påvirke og udvikle skolen i årene der
kommer – ikke mindst i disse år, hvor skolevæsnet undergår så store forandringer!
Jeg synes det er vigtigt at give både skolens ledelse og ikke mindst vores nye lokale politikere
engageret og konstruktivt forældre med-/ og modspil!
Jeg mener, det er vigtigt at have fokus på arbejdet med at sikre det bedste skoletilbud til vores
børn, så de sikres et højt fagligt niveau – inden for fællesskabets rammer, så vores børn kan være
bedst muligt rustede til deres fremtidige liv.
Jeg synes det er meget vigtigt, at Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup også fortsat er en skole hvor
trivslen og den daglige arbejdsglæde er i højsædet – både for børnene, men også for stedets
lærere og øvrige ansatte !
Jeg står gerne til rådighed hvis I ønsker flere oplysninger om enten ovennævnte eller
bestyrelsesarbejdet generelt – jeg kan kontaktes på tlf. 26 28 03 63 eller mail LR@orifo.com

Jeg hedder Tina Bull, er 40 år og er mor til Jacob 1.F, Mads 5.F – på
Fjelstrup matriklen og Freja i 7.F på Favrdal matriklen.
Vi bor på landet ude ved Fjelstrup og nyder landlivet og jeg arbejder på
kontor i en privat virksomhed.
Jeg har været med i skolebestyrelsen de sidste 4 år og fortsætter, da jeg har
børn i folkeskolen mange år endnu og synes, det er vigtigt, at vi som forældre
involverer os i vores børns skole.
Skolen bliver budt mange forandringer og udfordringer fra politisk hånd og kæmper for at skabe
den bedste mulige skole for vores børn og de ansatte. Det er svært og kræver mange til- og
fravalg. Det kan være en frustrerende proces, men også spændende i forhold til at kunne påvirke
hvilken retning, vi ønsker vores skole skal gå under de givne vilkår. Det er fantastisk at mærke og
være en del af den gejst og motivation, der driver Favrdal-Fjelstrup til at være den bedste skole for
vores unger.
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Det er vigtigt, vi har en skole, hvor lærer og ansatte trives og kan skabe et læringsmiljø, der skaber
nysgerrighed og lyst til at lære hos vores børn. Samtidig har vi som forældre en forpligtelse til at
bakke op og tage ansvar for opdragelse af vores unger, så der er plads til alle.

Jeg hedder Bertine Trans og er mor til Camilla i 1F, Christina i 4 og Cecilie i 7B. Jeg er ny i
skolebestyrelsen. Jeg valgte at stille op til bestyrelsen, fordi skolen er en stor del af min families
hverdag, som jeg gerne vil have medindflydelse på.

Mit navn er Malene Mygind, jeg er 45 år gammel og mor til Mathias i 2.A.
Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder til daglig som
ambulantsygeplejerske i lokalpsykiatrien i Åbenrå.
Jeg er nyt medlem i skolebestyrelsen, men har tidligere siddet i både Fagligt
Selskab for Psykiatriske Sygeplejerskers bestyrelse og Favrdal Børnehaves
bestyrelse, og har derfra kendskab til bestyrelsesarbejde.
Jeg er generelt optaget af balancen mellem krav og ressourcer, og hvordan
den balance sikres, så skolen er et godt og nærende sted at være for både
elever og lærere.

Jeg hedder Søren Samuel Prahl og er 42 år.
Jeg er far til Johan i 3.a og Anna på 3, gift med Jane og bor på Aastrupvej.
Udover at være nyt medlem i Favrdalens skolebestyrelse bruger jeg en del af
min fritid som træner i HFK og med på 6. år i bestyrelsen for Cathrine Asylet
(privat børnehave).
Jeg er ansat i Siemens Gamesa som global chef for forvaltning af
ejendomsporteføljen.
Favrdalskolen er et fantastisk sted - en skole der på mange måder er på forkant. Det vil jeg gøre
alt for, med den faglighed og erfaring jeg har, at arbejde for at den fortsat vil være. Og fortsat
udvkikler sig til gavn for vores børn.

Jeg hedder Morten Hansen Thorndal og er far til Kasper i 6. klasse, Ida
Marie i 5. klasse og Rasmus i 3. klasse. Jeg er uddannet cand. mag
(gymnasielærer) i samfundsfag og religion og arbejder som rektor på
Studenterkurset i Sønderjylland, hvor jeg er en del af den daglige ledelse
på både skolens Overbygning (7-10. klasse) og skolens 2-årige STX
(gymnasium).

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

Hvorfor sidde i bestyrelsen?
Jeg er som forælder meget glad for den skole, som mine børn går på. Jeg oplever en skole med
engagerede og motiverede lærere, der gør et stort arbejde for at skabe et trygt miljø for vores
børn. Dette er fundamentet for, at vores børn kan lære noget.
Når jeg gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet så skal det dermed ikke ses som en kritik af det, jeg
som forælder oplever – snarere tværtimod. Men gennem mit job som rektor på en privat
grundskole har jeg selv arbejdet en del med folkeskolereformen, og mere generelt med at skabe
en velfungerende og udviklingsorienteret skole, der kan håndtere de udfordringer det danske
uddannelsessystem står over for.
Børn og unges uddannelse interesserer mig derfor meget – både den mere praktiske del i form af
konkrete pædagogiske overvejelser, men også, og i denne sammenhæng mere relevant, det mere
overordnede og politiske arbejde, der ligeledes er væsentligt, hvis man vil skabe en god og tryg
hverdag for sine børn på en dynamisk og udviklingsorienteret skole.
Jeg har en lyst og en viden, der kan bruges i bestyrelsesarbejdet, og jeg vil gerne være med til at
skabe ”den bedste skole” – for lærere, forældre og børn.

Jeg hedder Jacob Esben Hansen og er 38 år gammel. Jeg er far til Johan Tharben Hansen i 1A
og Adam Anders Hansen 4C. Jeg er ny i skolebestyrelsen.

Eksternt medlem:
Jeg hedder Jesper Ry og er 43 år, far til to drenge på Favrdalskolen og
musikalsk entreprenør.

folkeskoler.

Jeg er ansat som musikskoleleder i Haderslev kommune hvorfra jeg disse år
arbejder med nye musikalske læringsformer og samarbejdet med kommunens
folkeskoler. Musik er jeg det stof der får alt læring til at til at spille sammen
mellem højre og venstre hjernehalvdel, og jeg har gjort det til min mission at alle
børn skal møde musikken på flere måde i løbet af deres skoleår i kommunens

Musikskolens aktiviteter i kommunens folkeskoler tæller bl.a. 52 musikklasser og et fag som
hedder matemusik til den understøttende undervisning.
Udover de forældrevalgte repræsentanter og det eksterne medlem består skolebestyrelsen af:
Skoleleder Lars Andersen
Viceskoleleder Michael Tillgaard
SFO leder Mikkel Dietz Rasmussen
Medarbejderrepræsentant Kamilla Bjørn Bergstedt
Medarbejderrepræsentant Tim Kendon
Elevrådsrepræsentant Ugne Stukas
Elevrådsrepræsentant Signe Marie Holler Kanstrup
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