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Ny konstituering af bestyrelsen 

 

Kære medarbejdere, elever og forældre 

  

På baggrund af valg ved generalforsamlingen den 26. august 2021 har bestyrelsen på møde d.d. 

konstitueret sig som følger: 

 
 

BESTYRELSEN  

 

Torben Flagsø, formand 
Har to børn i henholdsvis 4. og 6. klasse. Har siddet i bestyrelsen siden 2016. Til daglig direktør i 
elinstallationsvirksomheden Zahle & Co. A/S samt fagdommer i voldgiftsretten. Interesseområder i 
bestyrelsen: Bygninger, fysiske rammer, medarbejder- og elevtilfredshed, nærhed og traditioner. 
 

 

 

Torben Samson, næstformand  
Har to børn i henholdsvis 3. og 6. klasse, og har været bestyrelsesmedlem siden 2018. Arbejder til 
daglig som Director hos IT-konsulentfirmaet ProActive A/S. Interesseområder i bestyrelsen: 
Digitalisering, læring og didaktik samt en ambitiøs strategi for videreudvikling af skolen. 

 
 

 
Jesper Berring-Langberg 
Har to børn i 4. og 6. klasse. Valgt til bestyrelsen i 2017. Arbejder til dagligt som nordisk leder af 
enheden Group Finance Cost Control indenfor den finansielle sektor. Interesseområder i 
bestyrelsen: Gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, feedback forældre/skole, udvikling af skolen 
og fokus på en stærk økonomi.  

 

 
 

Karina Hasselriis  
Har to børn i henholdsvis 2. og 5. klasse, samt en som skal starte i skole i 2023. Arbejder til dagligt 
som advokat i PFA’s Direktionsstab. Valgt til bestyrelsen i 2021. Interesseområder i bestyrelsen: 
Videreudvikling af skolen; strategi & kultur, trivsel og motivation af medarbejdere og elever, samt 
tilbud til udfordrede og særligt talentfulde elever. 
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Martin Edens 
Har barn i 9. klasse. Suppleant siden 2019 og bestyrelsesmedlem siden 2020. Interesseområder i 
bestyrelsen: Primært at undersøge status quo, forstået på den måde at vi ikke bare fortsætter 
dårlige vaner, fordi ”sådan har vi altid gjort”. 

 

 

 
Maria Rasch 
Har barn i 9. klasse. Suppleant til bestyrelsen siden 2017 og bestyrelsesmedlem siden 2017. 
Arbejder til daglig som senior project manager hos Novozymes. Interesseområde i bestyrelsen: 
Repræsentere elever, der starter senere på MKS (fx i 6. klasse) og ikke nødvendigvis bor i 
nærområdet. 

 

 

Inken O. Christensen, medarbejdervalgt grundskolelærer  
Ansat på Marie Kruses Skole i 2013. Medlem af bestyrelsen siden 2018. Underviser i tysk og dansk 
på 6.-9. klassetrin. Teamleder for udskolingen. Interesseret i at samarbejde med alle skolens parter 
og udvikle MKS på de punkter, der tjener skolens bedste og fortsatte succes. 

 

 

 
 

 

Troels K. Eriksen, medarbejdervalgt gymnasielærer  
Ansat på Kruses Gymnasium i 2004. Medlem af bestyrelsen siden 2019. Underviser i matematik og 
kemi og er desuden gymnasiets matematikvejleder. 
 

 

 

 
 

Henrik Poulsen (A), udpeget af Furesø Kommune 
Medlem af bestyrelsen siden 2018. Medlem af Furesø Byråd siden 2013. Formand for Børne- og 
Skoleudvalget 2014-2017 og formand for Udvalget for Skole- og Ungdomsuddannelse fra 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 

På Marie Kruses Skoles hjemmeside (mks.dk) kan I finde yderligere information om bestyrelsen, samt 
referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling. Her findes også kontaktinformation til de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer. 
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