
 
 
 
 
 
Med afsæt i 13 års erfaring som henholdsvis uddannelsesleder og -chef ved Professionshøjskolen UCN vil 
jeg gerne stille mig til rådighed som formand for bestyrelsen ved Støvring Gymnasium. 
  
Jeg brænder for uddannelse, udvikling og ledelse og drives af at sætte retning, motivere og inspirere. 
Samtidig finder jeg, at min erfaring med strategisk, faglig - og pædagogisk ledelse samt personaleledelse vil 
kunne bidrage positivt i forhold til at varetage formandsposten.  
  
Jeg er 50 år og har en baggrund som cand.cur. og MBA. Min erfaring med uddannelse, udvikling og ledelse i 
professionshøjskoleregi er bred, solid og lang. Jeg blev ansat som underviser ved Sygepleje- og 
Radiografskolen i Aalborg tilbage i 2001. Siden da har jeg sideløbende med de fusioner, der ligger til grund 
for Professionshøjskolen UCN, arbejdet med uddannelse og udvikling i forskellige sammenhænge og de 
seneste 13 år altså med ledelse. 
  
Af relevans for formandsposten er min evne til at lede ledere af den daglige drift, men også evnen til at 
tænke overordnet strategisk og langsigtet. Jeg er desuden vant til at navigere i et dynamisk og politisk miljø, 
hvor dialogen og samarbejdet med forskellige aktører på forskellige organisatoriske niveauer er en del af 
dagligdagen. Mit engagement og evne til analyse har her været en force. 
  
Jeg har med årene etableret et godt og konstruktivt samarbejde med AAU, Region Nordjylland, de nordjyske 
kommuner og flere ungdomsuddannelser, ligesom jeg repræsenterer Professionshøjskolen UCN i flere fora i 
regi af Danske Professionshøjskoler – herunder formandsposten for Uddannelsesledernetværk for 
Sygeplejerskeuddannelsen. Jeg trives i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og betragter det som 
en af mine vigtigste opgaver som uddannelseschef. 
  
Som person er jeg mål- og resultatorienteret samtidig med, at jeg er bevidst om, at processen er en 
forudsætning for et godt resultat. Min ledelsesstil er baseret på nærvær, åbenhed, respekt og tillid. Værdier, 
som jeg finder grundlæggende og af afgørende betydning for, at vi når de mål, vi sætter. 
  
Jeg er orienteret mod samarbejde og dialog, er udadvendt og kan lide at arbejde sammen med andre - at 
udveksle ideer og tanker - og herved vise entusiasme og blive fyldt af energi. Det er således en naturlig del 
af min ledelsesstil at medvirke til en samarbejdskultur præget af involvering og anerkendende 
kommunikation. 
  
Kommer jeg i betragtning til formandsposten, vil Støvring Gymnasium få en dedikeret person, som vil sætte 
en ambitiøs retning for at sikre en høj trivsel samt en faglig og pædagogisk kvalitet, der er attraktiv for både 
elever og medarbejdere.  
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