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Jeg har fået et par opfordringer til at kandidere til posten som formand. Det har jeg tygget 

på, overvejet nøje og drøftet det med kolleger. Sluttelig er jeg kommet til den konklusion, 

at dette hverv kunne blive en fin afrunding af mange års arbejde i folkeskolen og det 

politiske liv. 

 

Jeg har arbejdet på Vestermarkskolen i V. Skerninge gennem snart 38 år og har 

sideløbende været kommunalpolitiker i sammenlagt 28 år. I perioden fra 1990-98 

prioriterede jeg familielivet højt og var derfor ikke valgt politiker. Jeg var dog i samme 

periode både mødeleder i pædagogisk råd, medlem af MED-udvalget på skolen og 

suppleant for vores tillidsmand. 

 

Jeg har gennem årene haft mange andre tillidsposter, som bl.a. formand for 

ungdomsskolens bestyrelse og er i øjeblikket bestyrelsesmedlem på Idrætsefterskolen i 

Ulbølle og formand for bestyrelsen på opholdsstedet Hjørnegården. 

 

Jeg har en bred erfaringsbaggrund og er vant til at arbejde i politiske organer. Jeg er 

ligeledes vant til at ytre mig både mundtligt og skriftligt i en række sammenhænge. Jeg er 

strategisk tænkende og vil gerne være et skridt foran, når det gælder om at træffe 

beslutninger og realisere fastlagte målsætninger. 

 

Som person er jeg lyttende og god til at samle trådene, formulere og fastholde en linje i de 

opgaver, der vil være i en faglig organisation. Jeg har brug for at knytte tætte kontakter til 

de mange tillidsfolk for bedre at forstå, de udfordringer vores medlemmer står overfor. 

 

Jeg vil som formand gerne tegne foreningen over for medlemmerne og i debatten, om 

det er i avisen, på facebook, hjemmesiden eller andre medier. Jeg er optaget af, 

at omsætte dialog, input, undersøgelser til konkrete, politiske initiativer. Det er derfor 

afgørende, at kredsmøderne bliver kendetegnet af en god, stabil dialog og sparring. 

 

Privat er jeg gift med Anne-Birthe, der er leder af flexhuset på Langeland. Vi har 4 børn, 

der indtil nu har glædet os med 7 børnebørn i alderen 0-18 år.  

 


