Brian Larsen, 39 år.
Jeg er gift med Susan og sammen har vi 3 piger. Nicoline i 2.H i Hodsager, Camilla i 6.B i Aulum
og Caroline i 7.A i Aulum.
Jeg arbejder som Nordic Key Account Manager i Brenntag Nordic, hvor jeg sælger syrer, enzymer
og fodertilsætningsstoffer til grovvarebranchen og petfoodindustrien.
Jeg har siddet i bestyrelsen for Aulum-Hodsager Skole, siden sammenlægningen for 3 år siden og
før det var jeg med i bestyrelsen for Hodsager Skole.
Jeg sidder i skolebestyrelsen fordi jeg gerne vil have indflydelse på de rammer der er dagligdagen
for jeres og mine børn.

Mads Lemberg Wrobel, 40 år.
Jeg bor sammen med min kone Isabella, som er mor til den mindste af mine 3 børn.
Min store dreng Victor går i 6.A på Aulum skole og Niclas går i 4.H på Hodsager skole.
Hella på halvandet år, går i dagpleje i Feldborg.
Til daglig arbejder jeg som butikschef i Fakta i Holstebro.
Jeg er ny i bestyrelsen, og jeg ser frem til et godt samarbejde.
Jeg sidder i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil gøre en forskel, der hvor jeg kan. Jeg vil have
indflydelse på vores børns skolegang.

Louise Falk, 39 år
Jeg bor i Aulum med min mand Flemming. Vi har Rebekka i 0.kl og Daniel i 2.a. Derudover har vi
to store drenge der er færdig på Aulum-Hodsager skolen, den ene går på HTX den anden i 8.kl i
talentklasserne på Sønderagerskolen i Herning.
Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder som familiekonsulent i Holstebro Kommune.
Jeg har siddet i skolebestyrelsen siden Aulum Byskole og Hodsager skole blev lagt sammen for tre
år siden. Jeg oplever at det har taget tid at få kendskab til hvilke områder skolebestyrelsen har
indflydelse, økonomien omkring driften og på hvilke områder vi kan påvirke børnenes og lærernes
trivsel på skolen.
Et af de områder jeg fortsat vil være optaget af, er hvordan vi gør Aulum-Hodsagerskole til en
skole, hvor forældre har engagement og mod på at involvere sig i deres børns skolegang. Hvordan
samarbejdet mellem skolen og hjemmene, og forældrene imellem kan styrkes med henblik på at få
en god klassetrivsel. Et andet område er Lærernes vilkår for at skabe en god undervisning der
tilgodeser alle børn, hvilket naturligt er et vigtig omdrejningspunkt i SB, samt at være opmærksom
på de vilkår der skal være omkring de enkelte børn, så deres muligheder bliver synlige og trivslen
tilstede.
Vi er to forældre fra Aulum i SB, hvilket kommer til at betyde at vi i bestyrelsen har en forpligtelse til
at tænke begge skoler ind som en samlet skole samt at have en tæt kontakt til forældregruppen, så
vi vil blive brugt som en naturlig samarbejdspartner i jeres børn skolegang. I den næste periode er
jeg særligt optaget af, hvordan vi kan gøre bestyrelsesarbejdet tydeligere for forældrene, så der til
næste skolebestyrelsesvalg er større kendskab til hvilken indflydelse SB har og interessen for at
være en del af den større.
Jeg ser frem til at komme igang med bestyrelsesarbejdet i den nye bestyrelse.

Ane Elise Nørgaard Davidsen, 43 år.
Gift med Johnny, har fire børn: Sofie 21 år og flyttet hjemmefra, Stine 15 år og skal efter
sommerferien i 9. kl. på Nr. Nissum Efterskole, Lotte 12 år og skal efter sommerferien i 7. kl. og
Tilde 10 år og skal efter sommerferien i 4. kl.
Vi bor på landet i Kilde og er meget glade for det. Der er et godt naboskab og vi kan lide den friske
landluft. Jeg er sygeplejerske på kirurgisk afdeling i Herning. Johnny er lageransvarlig ved et
stålfirma i Vildbjerg.
Jeg vil gerne sidde i skolebestyrelsen igen, fordi jeg gerne vil være med til at påvirke mine børns
skolegang. De tilbringer så meget tid i skolen og skal helst trives godt med det, opleve at de lærer
en masse og mærke at de styrker de vigtige fællesskaber, de har med deres kammerater og lærer.
Så trivsel i skolen er ret vigtig for mig.
Måden vi arbejder på i skolebestyrelsen er fx ved at arrangere møde med
forældrerepræsentanterne og få en fælles tilgang til det at være forældrerepræsentant. Dele ideer
til ture, arrangementer og fester med hinanden og derigennem styrke fællesskabet i klasserne. Når
forældrene har det godt med hinanden, har børnene det også tit. Antimobbe-strategien har også
været en vigtig debat i forgangne periode sammen med skolens mobilpolitik og kostpolitik.
Der er mange faglige kompetente lærer på vores børn skole, som alle vil gøre alt for at vores børn
lærer alt, hvad de kan. Det er rigtig godt og vigtigt. Jeg vil også gerne være med til at styrke fokus
på hjælp til ordblinde. Der er kommet så mange gode hjælpemidler, som de ordblinde børn skal
have gavn af, så de kan være på niveau med deres kammerater. Den indsats er forbedret meget
og der kommer nyt til.
De fællesskaber i klassen, på klassetrinene og på skolerne, børnene er en del af, vil jeg gerne
være med til at styrke via skolebestyrelsen.

Jens Norup Silkjær, 36år
Gift med Maria Silkjær. Har til sammen 3 børn. Emmely i 5 i Hodsager. Levi i 2 i Hodsager og Ella
på 5 i Hodsager.
Maria og jeg er begge tilflytter. Jeg er født og opvokset i Skive og Maria i Sdr. Felding. VI fandt
begge Aulum/Hodsager som et godt sted at slå os ned, på grund af det liv og forenings muligheder
der er. Jeg er Handicap hjælper, for en mand i Skive, hvor jeg har 24 timers vagter. Der udover er
jeg selvstændig deltids landmand og vi har en hundekennel sammen. I 2010 startede vi et
udviklings arbejde op i Uganda, Togo og DR Congo som til dato har hjulpet 10.000 mennesker ud
af fattigdom.
Jeg har ikke siddet i nogen skolebestyrelse før nu. Men har en del erfaring med bestyrelses
arbejde med vores forskellige organisationer, rundt om i Afrika og samarbejdspartner i Danmark.
En af grunden til at vi flyttede til området var at vores børn kunne få nogle sunde rammer at leve
op i. Der med også skolen og det har lagt os på hjertet, at vi ønsker at være med til at få skabt
nogle rammer vores og andres børn kan trives i. For hvis de ikke trives så lære de heller ingen
ting.

Sabrina kirkeby Jensen
Jeg bor i Hodsager med min kæreste Phansa og vores tre børn, Oscar i 3H, Olivia i 0H og Anton 1
år.
Til dagligt er jeg postbud i Holstebro.
Jeg har siddet i fællesbestyrelsen i Hodsager 2013-2015
Jeg har meldt mig ind i bestyrelsen fordi jeg gerne vil have en indflydelse på hvordan mine børns
hverdag skal være. Jeg går ind for nultolerance på mobning.

Kasper Skram, 40 år
Gift, 4 børn.
Pansermekaniker i forsvaret, PT igang med værnepligten.
Politisk aktiv, opstillet til KV17 for at prøve at gøre en forskel for Herning Nord.
Spejderleder i Hodsager
Uddannelsesansvarlig i distriktsstaben i Hardsyssel distrikt.
Motorpasser og operativ gummibådsfører i marinehjemmeværnet.
Aktiv hjælper på Hodsager rideklub og springdommer for DRF.

