
Bestyrelsesarbejde på Marie Kruses Skole 

Bestyrelsens formål 

Bestyrelsen har den strategiske og overordnede ledelse af Marie Kruses Skole og er hovedansvarlig for skolens drift. Dermed 
spiller man som bestyrelsesmedlem en betydningsfuld rolle for både elever og ansatte på skolen. 

Det grundlæggende ansvar for bestyrelsen er at sikre, at alle regler og love overholdes, og at statslige tilskud forvaltes efter 

hensigten. Det er desuden bestyrelsens opgave at fastlægge strategien for udviklingen af Marie Kruses Skole. Det indeholder, 
at skolen drives på en forsvarlig måde, som er bæredygtig mange år frem. 

Marie Kruses Skole skal være en uddannelsesmæssig dynamo, der bidrager væsentligt til at løfte det uddannelsesmæssige 
ansvar både lokalt, regionalt og nationalt. Det er bestyrelsens ansvar at arbejde med og videreudvikle skolens visioner og 
forme dens pejlemærker i samarbejde med ledelsen. 

 

Bestyrelsens arbejdsopgaver 

Bestyrelsen afholder normalt seks ordinære bestyrelsesmøder, et strategimøde og en generalforsamling pr. år. 
 

Faste opgaver i bestyrelsen: 

• Godkendelse af økonomiske rammer for skolens drift, herunder budget, udarbejdelse af årsrapport og valg af revisor 
• Godkendelse af undervisningsmidler og fastsættelse af ordensregler 
• Godkendelse af udbud af studieretninger i gymnasiet 
• Vurdering af tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejdere og eventuelle tiltag fra ledelsen 
• Opfølgning på årsager til at elever forlader MKS og skolens håndtering heraf 
• Fastsættelse af beløbet for skolepenge og forældrebetaling i SFO 
• Udarbejdelse af skolens udviklingsplan i samarbejde med ledelsen 
• Ansættelse af skolens rektor og øvrig ledelse 

 

Hvorfor engagere sig – og hvad kræver det 

Du får en enestående mulighed for indflydelse på Marie Kruses Skoles udvikling, hvis du bliver en del af skolebestyrelsen. 
Som forældrerepræsentant arbejder man for, at alle forældres ønsker og behov kommer frem, og at skolens ledelse lytter 
til dem. 

 

Skolen er dit barns dagligdag, og bestyrelsesarbejdet er derfor en chance for at påvirke de konkrete rammer, som børnenes 
liv og læring formes i. Man skal som bestyrelsesmedlem være opmærksom på, at man ikke er valgt som repræsentant for 
ens eget barn, men som medlem af en bestyrelse med ansvar for hele skolen. Det er vigtigt at finde balancen mellem 
bestyrelsesrollen og det at være forældre til et barn på skolen. 

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen er i kontakt med andre forældre via børnenes klasser og ved deltagelse i 
forældrerådsmøder og andre forældrearrangementer. Udover din rolle i udviklingen af hele skolen, bliver du som 
forældrerepræsentant således også en central figur i arbejdet med de nære udfordringer i dagligdagen. 

 

Hvorfor er det interessant? 

Du har som bestyrelsesmedlem mulighed for at byde ind med de konkrete områder, som du ønsker at få på dagsordenen. 
Det kan være skolens fysiske rammer, udvidelse af grundskolen eller gymnasiet og andre emner af større eller mindre 
karakter. 

Som bestyrelsesmedlem fylder deltagelse i arrangementer på og omkring skolen også en del. Marie Kruses Skole arrangerer 
årligt begivenheder som orienterings- og informationsaften, translokation, dimission samt en række sociale events, hvor 
bestyrelsen får mulighed for at fortælle om skolens kvaliteter. 
Arrangementerne kan samtidig være en god mulighed for at diskutere specifikke emner med forældre og dermed tage 
temperaturen på deres holdninger og behov. 

Som bestyrelsesmedlem er man et supplement til skolens ledelse og får mulighed for at stille sine personlige kompetencer 
til rådighed, hvilket kan være utroligt meningsfuldt at gøre, hvor ens børn bruger allermest tid.



Inken O. Christensen, medarbejdervalgt 

Ansat på Marie Kruses Skole i 2013. Medlem af 
bestyrelsen siden 2018. Underviser i tysk og dansk på 6.-9. 
klassetrin. Teamleder for udskolingen. 

 

Møder i skoleåret 2021/2022 

 

Torsdag den 9. september 2021 
Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 22. september 2021 
Bestyrelsesseminar 
 

Mandag den 8. november 2021 
Bestyrelsesmøde 

 

Tirsdag den 7. december 2021 
Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 9. februar 2022 
Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 28. marts 2022 
Bestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 28. april 2022 
Generalforsamling 

 
Tirsdag den 31. maj 2022 
Bestyrelsesmøde 

 

Fredag den 10. juni 2022 
Bestyrelsesmiddag 

 

 

 Marie Kruses Skole // Stavnsholtvej 29-31 // 3520 Farum 
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Torben Flagsø, formand  

Har to børn i henholdsvis 4. og 6. klasse. Har siddet i 
bestyrelsen siden 2016. Til daglig direktør i elinstallations-
virksomheden 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 Fellowmind. Interesseområder i 
bestyrelsen: Digitalisering, læring og didaktik, samt en ambitiøs 
strategi for videreudvikling af skolen. 

 

Jesper Berring-Langberg 

Har to piger 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 er 

gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, feedback forældre/skole, 

udvikling af skolen med fokus på en stærk økonomi. 

 

Karina Hasselriis 

Har to drenge i hhv. 2. og 5. klasse og en datter, der skal starte i 2023. 

Medlem af bestyrelsen siden 2021. Er advokat og arbejder med 

bestyrelsesarbejde og governance af finansielle virksomheder. Har 

fokus på compliance samt videreudvikling af skolen, trivsel og 

motivation af medarbejdere og elever foruden tilbud til både 

udfordrede og særligt talentfulde elever. 

 

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. 

 

Martin M. Edens 

Har barn i 9. klasse. Suppleant til bestyrelsen siden 2019 og 
bestyrelsesmedlem siden 2020. Interesseområde i bestyrelsen; 
primært at undersøge status quo, forstået på den måde at vi ikke 
bare fortsætter dårlige vaner, fordi "sådan har vi altid gjort”. 

 

Muhammed Bektas, udpeget af Furesø Byråd 

Medlem af bestyrelsen siden 2022. Medlem af Furesø Byråd, 

formand for Børne og Skole-udvalget og medlem af Kultur, Fritid 

og Idrætsudvalget. 

Troels Eriksen, medarbejdervalgt 

Ansat på Kruses Gymnasium i 2004. Medlem af 
bestyrelsen siden 2019. Underviser i matematik og 
kemi og er desuden gymnasiets matematikvejleder. 
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