Kære alle.
Det er mig en stor glæde på bestyrelsens vegne at fortælle, at vi har ansat ny skoleleder på
Forældreskolen Aarhus.
Vores nye skoleleder hedder Céline Kragh Vissing og kommer til Forældreskolen med god
og bred erfaring indenfor skole og ledelse. Derudover bringer Céline en masse positiv
energi, engagement og lyst til at lære skolen og alle interessenter at kende.
Céline har en baggrund i både privat- og folkeskoleregi i Aarhus, hvor hun har erfaringer
både som lærer og pædagogisk leder. Desuden har hun ledelseserfaring fra job som
uddannelseschef på Randers Social og Sundhedsskole, hvor Céline var ansvarlig for at lede
den daglige drift af en række områder, samt sikre det strategiske overblik over skolens
pædagogiske udvikling.
Yderligere er Céline ved at færdiggøre sin diplomuddannelse i ledelse ved VIA University
College i Aarhus, som bygger ovenpå en kandidatgrad i pædagogisk psykologi fra Aarhus
Universitet. Céline er 44 år og bor i Hinnerup med mand og 2 børn.
Jeg er sikker på, at Céline vil bidrage konstruktivt og positivt til Forældreskolens fortsatte
drift - og sammen med skoleledelse, personale og bestyrelse videreudvikle skolen i tråd
med vores værdier til gavn for børnene og alle andre interessenter.
Céline tilføjer:
"Kære Forældreskolen, det er med stor glæde, at jeg har
takket ja til stillingen som skoleleder på skolen. Jeg har i
hele mit professionelle liv arbejdet med læring og
udvikling i børnefaglige kontekster. Dette fokus glæder jeg
mig til at fortsætte sammen med jer.
Jeg har igennem mit ansættelsesforløb hørt og sat mig ind
i en del af skolens værdier og traditioner, men glæder mig
til at lære jer personligt at kende samt at få mine egne
erfaringer med disse. Som leder er jeg optaget af at
fortsætte skolens retning og være med til at kommunikere
skolens værdier og visioner ud til omverden, for på den
måde at bidrage til at føre skolen sikkert og progressivt
videre".
Vil I alle hjælpe med at tage godt imod Céline, når hun tiltræder stillingen som skoleleder
på Forældreskolen pr. 1. marts 2020.
På forhånd tak og Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle.
Med venlig hilsen
Karsten Rovelt-Busch
Bestyrelsesformand
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