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Busses Skoles Bestyrelse, Kandidatmotivation 

 

Kandidatens navn: Lea Køhn 

Barn/børn på skolen og klassetrin: Bertram 1 kl., Albert 6 kl., Freja 8.a 

Opstiller til bestyrelsen ___x_ og/eller som suppleant _x__ (sæt 1 eller 2 krydser) 

 

 

Motivation for at opstille til bestyrelserne (max 1 side i alt) 

 

 

 

 

Busses Skoles Bestyrelse, Kandidatmotivation 

 

Kandidatens navn: Aage Møller Holst 

Barn/børn på skolen og klassetrin: Nora Holst, 4. klasse 

Opstiller til bestyrelsen __X_ og/eller som suppleant ___ (sæt 1 eller 2 

krydser) 

 

 

Motivation for at opstille til bestyrelserne (max 1 side i alt) 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har været Busse mor i snart 9 år og har været så privilegeret at mine børn går på en skole, 

hvor de virkelig er glade for at være. Busses skole rummer for mig nogle meget essentielle 

værdier. Fællesskabet er i centrum og det er meget værdifuldt. Jeg vil gerne værne om disse 

værdier, men også bidrage til den videre udvikling. Jeg ønsker at fastholde det stærke 

forældreengagement og den rette balance mellem strukturer/rammer og frihed til at drive og 

udvikle skolen. Jeg kan bidrage med et indgående kendskab til skoleverdenen og er fagligt funderet 

i forhold til det at skabe fællesskaber, trivsel og udvikling hos børn og unge. 

 

 

Som en del af den nuværende bestyrelse, og i tæt samspil med Mikkel og alle medarbejderne, 

ønsker jeg at fortsætte arbejdet med at udvikle og styrke Busses skole. Jeg vil værne om Busses 

Skoles nye værdigrundlag med kerneværdierne: Fællesskab, Ambition og Nærvær – og samtidig 

være med til at sikre skolens kreative traditioner, tydelige hjertevarme og genkendelige daglige 

rytme. Det gør skolen til et godt sted at være for både personale, elever og forældre.  

 
Vi satte os som bestyrelse en række mål, da vi tog hul på arbejdet for 2 år siden. Jeg synes vi har 

nået mange af vores mål og har samtidigt haft et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelse.  
 

Jeg har i min valgperiode fungeret som kasserer og har således haft et særligt fokus på at styrke 

den økonomiske styring af skolen bl.a. i form af fastlæggelse af økonomiske principper for skolen. 

Såfremt jeg bliver valgt ind igen, varetager jeg gerne den rolle igen.  
  

Jeg er gift med Lene og sammen har vi Nora på 10 år, der går i 4. klasse og Eigil på 6 år, som 

starter i 0. efter sommerferien. 
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Busses Skoles Bestyrelse, Kandidatmotivation 

 

Kandidatens navn: Camilla Huus 

Barn/børn på skolen og klassetrin: Benjamin 1A, Caroline 7A og Sebastian 9A 

Opstiller til bestyrelsen ____ og/eller som suppleant _X_ (sæt 1 eller 2 krydser) 

 

 

Motivation for at opstille til bestyrelserne (max 1 side i alt) 

 

Jeg stiller op som suppleant til bestyrelsen efter at have varetaget rollen som 

bestyrelsesformand de sidste to år.  

Da jeg stillede op for to år siden, var det med tre fokuspunkter: 

1. Medvirke til at gennemføre det planlagte skolelederskifte og sikre at den nye skoleledelse får 

den bedst mulige start.  

2. Bidrage til at skabe en tydeligere strategisk retning for, hvordan skolen skal udvikle sig de 

kommende år. 

3. Gennemgå skolens forvaltningsprocesser og -praksisser for at sikre at skolen bliver ledet på en 

professionel måde. 

De tre fokuspunkter har faktisk vist sig at være meget rammende for det arbejde, vi som bestyrelse 

har lavet de sidste to år. Det har været utroligt givende, spændende og til tider også ret hårdt at stå i 

spidsen for bestyrelsen i denne periode. Vi står med en velfungerende og godt samarbejdede 

bestyrelse som også har et meget tæt og konstruktivt samarbejde med skolens ledelse. Det har 

virkelig været en fornøjelse, og nu er det nødvendigt at jeg bruger lidt færre timer på skolens 

bestyrelse. Det kommende år vil jeg gerne stå til rådighed for resten af bestyrelsen med den 

eventuelle viden som kan være relevant – og jeg håber at kunne bidrage til at få udfoldet skolens 

strategiske udviklingsramme en smule mere. 

 

 

 

Busses Skoles Bestyrelse, Kandidatmotivation 

 

Kandidatens navn: Kasper Rubæk Clementsen 

Barn/børn på skolen og klassetrin: 4. og 7. klasse 

Opstiller til bestyrelsen _ _ og/eller som suppleant _x_ (sæt 1 eller 2 krydser) 

 

 

Motivation for at opstille til bestyrelserne (max 1 side i alt) 

 

 

Som en del af den nuværende bestyrelse, og i tæt samspil med Mikkel og alle medarbejderne, 

ønsker jeg at fortsætte arbejdet med at udvikle og styrke Busses skole, til fortsat at være den mest 

fantastiske ramme for vores børn at trives og udvikles i. 

 

Jeg mener at vi gennem de seneste 2 år har opnået mange af de mål vi stillede os, og er kommet 

ind i en rigtig god arbejdsrytme, hvor vi tager opgaverne en for en med stor respekt for 

bibeholdelse, udvikling og styrkelse af kulturen, organisationen og børnenes dagligdag. 

 

Jeg har Viola på 10 år, der går i 4. klasse og Arthur på 13 der går i 7. klasse. 

 

Jeg stiller op som suppleant 


