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Ny chef for Ringsted Kommunes skolecenter

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

43-årige Jesper Ulrich skifter den 1. juni 2017 stillingen som skoleleder på
Campusskolen ud med stillingen som centerchef for skoleområdet i
Ringsted Kommune.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

43-årige Jesper Ulrich skifter den 1. juni 2017 stillingen som skoleleder på
Campusskolen ud med stillingen som centerchef for skoleområdet i Ringsted
Kommune. Dermed får han ledelsesansvaret for de knap 800 ansatte på hele
skolecentrets område, der bl.a. tæller 11 skoler, SFO’er, ungdomsskolen samt
Tandplejen.
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Dir.: +45 57 62 82 15
Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
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Jesper Ulrich ser meget frem til at fortsætte i Ringsted Kommune i en ny stilling:

EAN: 5798007643362

”Jeg ser frem til et positivt samarbejde med politikere, ledere, medarbejdere og
interessenter på hele skolecentrets område. Jeg er sikker på, at vi sammen kan
skabe et skolevæsen med gode resultater til gavn for alle børn og unge i Ringsted.
Helt centralt bliver at videreføre den gode retning, der er sat for Ringsted
Kommunes skoler og indfri de ambitiøse politiske målsætninger, der er for øget
faglighed og trivsel”, siger den nye skolecenterchef Jesper Ulrich.
Henrik Harder, der er direktør i Ringsted Kommune, ser frem til at kunne fortsætte
samarbejdet med Jesper Ulrich i hans nye rolle:
”Vi kender Jesper rigtig godt som en dygtig, engageret og udviklingsorienteret
skoleleder, der både har haft sin gang på Søholmskolen og nu senest på
Campusskolen. Jesper har gennem ansættelsesprocessen vist, at han også har
spændende visioner for og stor lyst til at udvikle fagligheden og samarbejdet på
hele skoleområdet. Også derfor glæder jeg mig til det nye samarbejde med ham”,
siger direktør Henrik Harder.
Jesper Ulrich er læreruddannet og har haft flere skolelederstillinger. Han har været
ansat i Ringsted Kommune siden 2014. Privat bor han i Haslev.
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