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Lederskift på Campusskolen og Søholmskolen

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Ringsted Kommune foretager en ledelsesrokade på to af kommunens
folkeskoler.
Skoleleder Peter Lund – nuværende skoleleder på Campusskolen – vil pr. 1.
marts 2015 tiltræde som ny skoleleder på Søholmskolen. Samtidig vil Jesper
Ulrich, som nu er skoleleder på Søholmskolen tiltræde som ny skoleleder på
Campusskolen.
Skolecenterchef Morten Bøgelund Andersen udtaler i den forbindelse:
”Der sker rigtig mange ting på skoleområdet i øjeblikket. En ny skolereform har set
dagens lys, samtidig med at der er implementeret nye arbejdstidsregler på
undervisningsområdet. Det er min opgave at sørge for match mellem den
fremtidige opgaveløsning og de ledelsesmæssige kompetencer, der er behov for
på de enkelte skoler.”
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Peter Lund har stået i spidsen for etableringen af Campusskolen, som første gang
åbnede dørene ved skolestart i august 2012. Forud var gået en
skolestrukturproces, hvor Ringsted Kommune reducerede i antallet af folkeskoler
og etablerede Campusskolen som en ny 7. – 10. klasseskole.
Jesper Ulrich har været ansat som skoleleder i Ringsted Kommune i et års tid og
har lagt den fremtidige strategi for den videre udvikling af Søholmskolen.
Morten Bøgelund udtaler:
”Peter Lund har gjort et fantastisk stykke arbejde med at etablere Campusskolen.
Da skolen første gang slog dørene op, har han sikret alt fra den overordnede
strategi ift. etablering af et ungdomsmiljø på skolen, den pædagogiske retning og
til indkøb af borde, stole og undervisningsmaterialer mv. Campusskolen har
etableret sig selv takket være Peter Lund’s store indsats, og skolen har været en
succes.
Skolen skal udvikle sig yderligere og det er min vurdering, at der i den forbindelse
er brug for nye øjne på den videre udvikling af skolen.”
”Søholmskolen skiftede for et år siden skoleleder, idet den tidligere skoleleder
Peter Tellerup gik på pension. Vi ansatte Jesper Ulrich som ny skoleleder, og han
har formået at videreudvikle skolen og sætte nye initiativer i spil. Søholmskolen
har brug for en dygtig og rutineret skoleleder til at videreføre denne udvikling, styre
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processerne i mål og samtidig fastholde den gode skolekultur man finder på
Søholmskolen - det vil Peter Lund være mand for.”
”Samtidig vil Jespers udviklingsorienterede drive være energigivende på både
Campusskolen og Campusområdet. Jeg er overbevist om, at Jespers Ulrich vil
kunne finde nye veje og videreudvikle de mange facetter og muligheder, der ligger
i Campusskolen og i hele Campusområdet. Der er således tale om et
ledelsesswitch mellem to dygtige skoleledere.”

De to skoleledere om de nye udfordringer
Jesper Ulrich siger om skiftet fra Søholmskolen til Campusskolen
Jeg glæder mig til den spændende udfordring, og vil gå ydmygt til opgaven med
bevidsthed om, at Campusskolen er en velfungerende skole. Jeg vil lægge vægt
på, at skolens mål om at alle børn skal lære mere og trives bedre bedst opnås i et
positivt samarbejde mellem elever, forældre, skolebestyrelse, personale og
ledelse. Derudover har jeg store forventninger til samarbejdet med de øvrige
uddannelsesinstitutioner i Ringsted – et samarbejde som jeg også vil prioritere
meget højt. Det er et klart mål for Campusskolen at klæde skolens elever på til at
kunne vælge den rigtige ungdomsuddannelse og også have kompetencerne til at
gennemføre den. Kompetencer der handler om faglig viden, uddannelsesparathed
og sociale kompetencer mv. Jeg ser derfor frem til at møde alle parter og arbejdet
med at styrke Campusskolens resultater og profil fremadrettet. Til slut vil jeg gerne
takke alle på Søholmskolen for et fantastisk givende og spændende år sammen
med nogle meget søde børn, nogle samarbejdsvillige forældre og et særdeles
dygtigt personale.
Peter Lund siger om skiftet fra Campusskolen til Søholmskolen:
Min nye fremtidige ledelsesopgave er først og fremmest at komme ind under
huden på Søholmskolen. Jeg kender i forvejen noget til skolen, da jeg har boet i
Jystrup siden 1978 - lige nu i Jystrup Savværk. Begge mine børn har gået på
skolen, og jeg ved fra nuværende bofællebørn- og forældre, at der er mange gode
ting i gang på skolen. En af de udfordringer vi skal arbejde yderligere med er at
skabe endnu bedre faglige resultater. Mulighederne er til stede på Søholmskolen,
og det skylder vi eleverne.
En anden spændende opgave er, at indføre kommunens nye fælles tiltag for børn
mellem 0-16 år, som er i vanskeligheder. Det er en klar kommunal hensigt tidligt at
opspore og sætte ind med de tiltag, der skal til for at støtte barnets videre færd i
livet og i skolen. Jeg ser trivsel og faglig læring som et makkerpar af stor
betydning. Herudover vil jeg arbejde på, at alle elever udvikler gode personlige og
sociale kompetencer, som dels giver dem selv, men også os andre, et godt liv.
Dette er blot nogle af de spændende ting, som jeg skal i gang med. Men det skal
ske i et samarbejde og i dialog. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde
til alle sider.
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Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke alle på og omkring Campusskolen. Det
har været en fantastisk oplevelse at være med til at starte en skole op fra bunden,
og der skal lyde en stor tak for samarbejdet til elever, forældre, medarbejdere,
skolebestyrelse og øvrige samarbejdspartnere.

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Skolecenterchef Morten Bøgelund Andersen tlf.: 25 23 47 53
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