
 

Endelig kandidatliste – generalforsamling 2022 
 

Den endelige kandidatliste til den ordinære generalforsamling på Marie Kruses Skole torsdag den 28. april 

2022 tæller nedenstående personer. 

 

Opstiller til bestyrelsen: 
 

• Maria Rasch 

Jeg hedder Maria Rasch og er 51 år gammel. Sammen med Niels har jeg to børn og bor i 

Hareskovby. Vores søn Tobias går i 9.C og fortsætter efter sommerferien i 0.g på MKS. Vores 

datter går i 3. g på et andet gymnasium. Jeg er selv gammel elev fra MKS (fra 0. klasse til 3.g) og 

jeg synes, at Marie Kruses Skole er lykkedes med både at følge med tiden og samtidig beholde 

grundværdierne intakte. Denne blanding af tradition og fornyelse sætter jeg meget højt og 

arbejder for bibeholdes på Marie Kruses Skole. 

Jeg har en stærk naturvidenskabelig baggrund med en Master og Ph.D. i Fødevarevidenskab og har 

arbejdet som forsker i mikrobiologi, inden jeg blev ansat i Novozymes for 15 år siden. Her arbejder 

jeg nu som Senior Project Manager, hvor jeg har hovedansvaret for en række store projekter 

indenfor udvikling af nye enzymprodukter. I disse projekter har jeg en meget bred berøringsflade 

både fagligt og personligt, og er vant til at sætte mig ind i nye områder, stille spørgsmål, og sikre 

mig at alle relevante områder af forskellige problemstillinger bliver belyst. 

Jeg blev valgt ind som suppleant i bestyrelsen i april 2017 og trådte ind som medlem oktober 

2017. Af tidligere bestyrelseserfaring kan nævnes 10 år som medlem af bestyrelsen på Veterinær- 

og Landbohøjskolens Kollegium (heraf en periode som næstformand), medlem af bestyrelsen for 

en integreret børneinstitution, samt en sportsforening. Begge mine børn er startet i den lokale 

folkeskole, og jeg derfra fået en masse erfaringer med fra en anden skole end Marie Kruses Skole. I 

den foregående valgperiode har jeg i bestyrelsesarbejdet især været involveret i arbejdet omkring 

skolens strategiske grundfortælling og er en del af styregruppen for halprojektet. I bestyrelsen 

repræsenterer jeg især eleverne i udskolingen/gymnasiet, elever der er kommet til MKS i 6. klasse, 

og de som ikke nødvendigvis bor i nærområdet. Samarbejdet mellem bestyrelsen og skolens 

ledelse er præget af højt engagement og gensidig tillid. Vi udfordrer hinanden og diskuterer 

mange forskellige aspekter af livet på Marie Kruses Skole – men altid i en god tone – og alle med 

skolens bedste på sinde. Det er dette arbejde og denne stil jeg rigtig gerne vil bidrage til fortsætter 

også de næste år. 

 



• Ruben Carpens 

Jeg er 47 år og er født og opvokset i Farum. Jeg har to døtre på 14 og 12 år, hvor den ældste går i 

8. klasse på MKS. Jeg startede selv i 7. på MKS i 1987 og dimitterede fra gymnasiet i 1994. Jeg er 

uddannet Cand. merc med speciale i finansiering og regnskab, og arbejder som Økonomichef i et 

ejendomsadministrations-selskab. 

 

Opstiller som suppleant til bestyrelsen: 
 

• Casper Kjersner – opstiller som 1. suppleant 

Jeg er far til Jennifer på knap 7 år (0.B), og har yderligere en datter på knap 3 år, som vi også 

forventer skal gå på MKS. Sammen med deres mor, er vi bosat i Farum. 

Jeg er uddannet tømrer, og har i de sidste 7 år arbejdet som sagsansvarlig projektleder for større 

byggeprojekter - primært boligbyggeri, herunder elevboligerne til Roskilde Festivalens Højskole, 

Rådhusparken i Allerød, Seniorbofællesskabet Midgård i Farum og Brønshøj Sognecenter. I 

øjeblikket er jeg i færd med at videreuddanne mig til bygningskonstruktør, som jeg afslutter i 

2023.Som en frivillig sidegesjæft, agerer jeg i øjeblikket bygherrerådgiver for teaterforeningen 

Mastodonterne ifm. ombygningen af deres nye foreningshus i Hillerød på omkring 1.100 kvm. 

Assistance til MKS byggeprojekt vedr. den nye idrætshal: 

På baggrund af min uddannelse og erhvervserfaring, føler jeg mig kompetent til at hjælpe med at 

styre MKS´ byggeprojekter sikkert i mål. Derfor vil jeg også meget gerne, som suppleant i 

bestyrelsen, involvere mig i projektet omkring den nye idrætshal, og bistå med rådgivning for MKS. 

 

• Martin M. Edens – opstiller som 2. suppleant 

Jeg bor i Måløv og har barn i 9. klasse. Har været 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”. 

 


