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Farum den 11. maj 2022 

 

Ny konstituering af bestyrelsen 

 

Kære medarbejdere, elever og forældre 

 

På baggrund af valg ved generalforsamlingen den 28. april 2022 har bestyrelsen på møde den 2. maj 2022 

konstitueret sig som nedenfor. 

Den nye konstituering er gældende fra den 1. august 2022. 

 
 

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 Fellowmind. 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 er gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, feedback forældre/skole, udvikling af skolen 
og 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. 
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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. 

 

 

 
Ruben Carpens 
Har to døtre på 13 og 11 år, hvor den ældste går i 8. klasse på MKS. Startede selv i 7. på MKS i 1987 
og dimitterede fra gymnasiet i 1994. Uddannet Cand. merc med speciale i finansiering og regnskab, 
og arbejder som Økonomichef i et ejendomsadministrations-selskab. 

 

 

 

 
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. 
 

 

 

 

 
 

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. 
 

 

 
 
Muhammed Bektas (A), udpeget af Furesø Kommune 
Medlem af bestyrelsen siden januar 2022 og udpeget af Furesø Kommune. Medlem af Furesø 
Byråd siden 2018. Formand for Børne- og  Skoleudvalget siden 2022 og har været medlem af 
kommunens skoleudvalg siden 2018. Til dagligt studerer jeg økonomi på Københavns Universitet. 
 
 
 

 
 

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