Præsentation af vores medlemmer af skolebestyrelsen 2020
Søren Gimm Damgaard, far til Gro og Lauge på Isenvad skole.
Har tidligere arbejdet i overbygningen i folkeskolen som
klasselærer og akt i Herning kommune.
Er nu på specialskolen HU+ med eneundervisning i Ikast. Har
erfaring fra bestyrelsesarbejde i musik- og idrætsforeninger.
I overskrifter ønsker jeg i bestyrelsesarbejdet at have fokus på
trivsel, relationer, åbenhed, kommunikation og samarbejde.
Glæder mig til at komme igang.
____________________________________________________________________

Jeg hedder Lene Erhardt Christensen
Jeg er forælder til en pige på 4. årgang, med timer i almen klasse og
midtbasen.
Jeg har siddet i bestyrelsen de sidste fire år som forældrerepræsentant og har valgt at genopstille.
I den tid jeg har siddet i bestyrelsen, er der sket store forandringer på
skoleområdet. Det har været spændende at være en del af og jeg
ønsker indflydelse i fht. at være med til at sikre, at Nordre Skole
bliver ved med at være en god og velfungerende skole for vores børn
og de ansatte.

Jeg hedder Stella Klit Olesen. Jeg er forældrerepræsentant fra
Isenvad Skole & Børnehus.
Jeg har to børn, Olivia på 6 år og Viktor på 8 år, som går i skole i
Isenvad.
Privat er jeg gift med Kristian og til daglig arbejder jeg i
Ledelsessekretariatet ved Ikast-Brande Kommune som HRmedarbejder.

Jeg hedder Lise-Lotte og er mor til Maya på 11 år, der går i øst
xy (specialklasse) på Nordre skole og Karoline på 8 år, der går
på Hyldgårdsskolen. Jeg er gift med Kristian og vi bor i sydbyen
i Ikast. Jeg arbejder som Controller hos DK Company A/S her i
Ikast og sidder i det daglige med månedsrapporter, budgetter
og økonomiske ad hoc analyser.
Jeg har været forældrerepræsentant i skolebestyrelsen de
sidste 4 år

____________________________________________________________________

Jeg hedder Louise Birk, er 42 år og har 2 børn på Nordre
Skole. Gift med John og sammen har 3 børn - Amalie i 7.i,
Alberte i 5.a og Christian som går i førskole. Vores piger har
tidligere gået på Vestre skole, men nu går de henholdsvis i
idrætstalentklassen og på SGU. Jeg har siddet i bestyrelsen de
sidste 4 år, og fortsætter nu et par år mere. Jeg valgte at
træde ind i skolebestyrelsen, fordi jeg synes skolens
opbygning med, at skulle rumme både idrætstalentelever, SGU
elever, inklusions elever og det almene spor er spændende.
Jeg håber, at jeg kan bidrage til, at skolen også i fremtiden
danner rammen om denne mangfoldighed.
Skoleområdet i Ikast-Brande kommune har været igennem en
turbulent periode de seneste år. Det har været en spændende og udfordrende tid. Mit
fokus de næste år vil være på sportsdelen. Hvordan forbliver skolen et attraktivt
tilbud til idrætselever? Nytænkning af SGU i samspil med skolens værdier muligheder/udfordringer?

Jeg hedder Ole Mølhave Christiansen, gift med Karen
Christiansen, bor I Faurholt uden for Ikast og vi er forældre
til følgende børn på skolen: Noah 7.b, Bjørk 6.a, Karla 2.a.
Vi har børn der skal gå på Nordre skole i mange år og jeg
tiltræder bestyrelsen, da jeg gerne vil arbejde med/for:
- Samarbejde/kommunikation mellem skole & Hjem. - Tænke
skole på en ny måde. - Dyrke Lovgivning omkring: Inklusion
/ Reform / Økonomi og er der "Gråzoner" ifht. et bedre
udgangspunkt for vores skole/børn/personale. - Arbejde for
at skabe bedre ambassadører og bedre ejerskab /
selvopfattelse blandt alle omkring/i skolen. - Arbejde for et
bedre image/brand af vores skole…og ikke mindst SGUmiljøet! - Være det private erhvervsmæssige input i en bestyrelse.
Jeg glæder mig til opgaven og samarbejdet.
____________________________________________________________________

Jeg hedder Marie Louise og er forælder til en dreng i 5. klasse
og en dreng, der begynder i 2. klasse efter sommerferien.
Jeg arbejder som sundhedsfaglig konsulent i Silkeborg
Kommune.
Jeg valgte at gå ind i Fællesbestyrelsen, da jeg er meget
optaget af hele skolestarten. Hvordan kommer vi i øjenhøjde
med børn og forældre, så de indsatser skolen gør sig i forhold
til en god skolestart, matcher de behov, børn og forældre har.
Derudover vil jeg gerne arbejde med at udvikle på det gode
samarbejde gennem hele skoleforløbet.
Jeg er derudover meget optaget af den politiske dagsorden i
forhold til de vilkår og betingelser, vi som skole har, og hvordan vi bedst udmønter
politiske beslutninger til glæde for børn, forældre og ansatte på skolen.

Jeg hedder Elsebeth Mary Rosenkilde og sidder som
suppleant i bestyrelsen. Jeg er 27 år og til daglig studerer
jeg Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Jeg er mor
til to og bonusmor til to. Jeg vægter børns trivsel rigtig højt,
og jeg har den filosofi, at børn, der har det godt, præsterer
bedre. Jeg synes at spørgsmålet om, hvilke mennesker det
er skolen skal være med til at danne, er vigtigt og
interessant.

____________________________________________________________________

Mit navn er Løkke Dee Vium jeg har været en del af
skolebestyrelsen de sidste 4 år. Nu sidder jeg som suppleant.
Det har på mange måder været spændende at få et indblik i
skolens hverdag på forskellige plan.
Jeg er mor til Sylvester i midt y og Luna i 2.C. Det betyder at
jeg både er en del af special og almen delen af Nordre Skole.
Jeg vil forsat gerne arbejde for, at vi er en folkeskole, hvor der
er plads til forskelligheder og vi rummer mangfoldigheden.

____________________________________________________________________

Jeg hedder Heidi Hedelund Nielsen.
Jeg er gift med Jan og sammen har vi William, som går i 3 klasse
og Mathilde som går i indskolingen på Isenvad skole.
Jeg har været med i skolebestyrelsen i 4 år nu og synes det har
været en utrolig spændende tid. Vi har været igennem mange
ting gennem årene men jeg synes det har været en spændende
proces, at nå hertil, hvor vi nu har fælles bestyrelse med Ikast
Nordre skole.
Jeg har valgt at blive i bestyrelsen som suppleant, fordi jeg synes
det er vigtigt, at en lille landsbyskole, har en stemme i en større
by som Ikast, med nu 3 store byskoler. Og det er vigtigt, at
forældrene har en mulighed, for at komme med deres bidrag, til deres børns skole.
Det er spændende at være en del af bestyrelsen, som også indeholder børnehave og
SFO. Jeg ser frem til, at etablere et godt samarbejde med resten af bestyrelsen for
Nordre skole.

Jeg hedder Kate Nordahl, og har været ansat på skolen i 11 år.
Jeg underviser i dansk, musik og Natur/teknologi i mellemtrinnet.
Derudover er jeg kontaktlærer for skolens elevråd, og har 6 AKTtimer i ugen. Jeg er valgt til skolebestyrelsen som
medarbejderrepræsentant for lærersiden.

Jeg hedder Henrik Mouritsen og har været ansat som pædagog
på Ikast Nordre skole siden 2018.
Jeg arbejder primært i vores specialklasser og special-SFO.
Jeg er valg til skolebestyrelsen som medarbejderrepræsentant
for pædagogsiden.
Med venlig hilsen
Henrik Mouritsen

Jeg hedder Heidi Bundgaard Pedersen. Jeg er 39 år gammel og bor i
Ikast sammen med min mand og vores 3 børn.
Jeg er pædagog og har været i Børnehuset Isenvad siden 2007.
Derudover er jeg TR for mine kollegaer i børnehaven og SFO 'en.
Jeg sidder også med i sektor Med Daginstition og dagpleje

Jeg hedder Line Skovmand Jonassen. Jeg er
medarbejderrepræsentant for lærerne på Isenvad Skole. Jeg har
været ansat siden 2013, hvor jeg også blev færdiguddannet.
Jeg underviser I matematik, NT og idræt i både indskolingen og
på mellemtrinnet, og har derudover også linjefag i
specialpædagogik.

Jeg hedder Hanne Bjelke Britorn, er 47 år, bosat i Silkeborg. Siden 1. jan. 2017 ansat som afdelingsleder på Isenvad Skole.
Jeg er tidligere læreruddannet på VIA University College,
Silkeborg, og har siden 2007 været ansat som folkeskolelærer på
Skægkærskolen i Silkeborg Kommune. Jeg har 5 moduler i en
Fleksibel diplomuddannelse inden for specialpædagogisk områder:
Neuropsykologi/neuropædagogik, specifikke
udviklingsforstyrrelser, pædagogisk praksis, AKT/LKT, pædagogisk
viden og forskning. Jeg er desuden påbegyndt lederuddannelsen
og har afsluttet diplommodulet ”Ledelse og organisation 1+2”.

Alan Martinsen
Tlf. 30-109430
Institutionsleder Isenvad Skole & Børnehus
Ansat i Isenvad 01.08.2005
Tidligere ansættelser:
1998 – 2005 afdelingsleder, Kløverhuset, Kølkær
1993 – 1998 pædagog, Bakkelyst, Herning
Bor i Hammerum

Jeg hedder Jane Lehmann, viceleder på Ikast Nordre Skole siden
januar 2013. Bor i Vrads og har tre voksne børn. Uddannet lærer i
1995. Har tidligere arbejdet på Klovborg Skole og Ejstrupholm
Skole. Ansvarsområder på Ikast Nordre Skole er bl.a.
specialområdet, koordinering af møder omkring elever og
entreprenørskab... og meget andet:-)
Bruger tid på hus, have, sommerhus, lidt løb og svømning

Jørgen Erik Stenskrog Schou – SFO leder fra d. 1. februar i år.
Jeg bor i Gjessø med min familie – kone og tre børn.
Jeg er uddannet lærer og har arbejdet de seneste år på Dybkær
Specialskole i Silkeborg. Jeg har arbejdet med udsatte børn og
unge som intern lærer på et bo- og opholdssted og været
friluftslivsunderviser på Silkeborg Højskole. I min fritid har jeg
været aktivt deltagende i at skabe gode muligheder for Natur og
friluftsliv, for den brede befolkning, ved at være
bestyrelsesmedlem i DGI-Midtjylland. Familiefriluftliv, Kano og kajakture samt ”MTB
for ALLE” har været nogle af de udviklingsprojekter der har givet gode oplevelser for
mange børn og unge samt voksne. Aktiviteter og tanker som jeg i høj grad har båret
med mig ind i min skoleundervisning og pædagogik og som fremadrettet vil være en
del af min tilgang til at skabe god SFO på Ikast Nordre.

____________________________________________________________________
Jeg hedder Bo Holm Nielsen og er skoleleder på Ikast Nordre Skole.
Jeg bor i Snejbjerg og har fire børn/bonusbørn. Jeg har været ansat
på skolen siden januar 2010, hvor jeg startede som viceleder. Før
dette var jeg ansat som udskolingslærer i 10 år på Hyldgårdsskolen,
hvor jeg har undervist i alt på nær tysk og fysik.
Bestyrelsen er vigtig i arbejdet med at bevare en dejlig og
mangfoldig skole, der hviler på fælles værdier uanset om man er
lille, mellem, stor - om man er glad for sport eller ej;-)

