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Ingen slår os på
græsset!
sonen?af
Er du kdilagrgetirnl esæ
med service

Vi hjælper
i god tid!
din havemaskine

“Hvorfor gøre det svært,
når det kan være nemt?
Lad automoweren
klare det!”

Kom ind
og få
et godt
tilbud!

Vi leverer alt til Park & Have!

Smedevej 2, 6710 Esbjerg V, Telefon: 75 15 04 00

www.park-have.dk

Aura Skolens ny chef ser
Lene Aagaard Brandt fik kun otte
dage på posten som ny skoleleder
på Aura Skolen, så lukkede den ned.
Nu er hun klar til den rigtige start
SKOLESAGER – Få skole
ledere har fået en så bizar
start på sin ny karriere som
Lene Aagaard Brandt på
Aura Skolen. Hun startede
i det ny drømmejob den 1.
marts, og otte dage senere
lukkede skolen, der er for
delt på fem matrikler, ned
på grund af coronakrisen.
Oven i det, så har en ekstra
ordinær millionbevilling
fra Esbjerg Byråd betydet,
at ganske omfattende re
noveringsarbejder er sat i
gang på skolen i Hjerting,
hvor hun skulle have haft
sit kontor. Det har hun
derfor endnu ikke fået. Så
vi låner et andet kontor og
snakker videre under foto
graferingen i de majgrønne
omgivelser udenfor.

dan de andre ledere tilsi
desatte deres familie- og
fritidsliv for deres arbejde.
Og sådan et liv ønskede jeg
ikke som leder,” fortæller
hun.

Ser ledelse som et fag

Hun blev i stedet folkesko
lelærer og tog en lederud
dannelse. Det via andre job
ført hende til stillingen som
skoleleder på Aura Skolen.
Og det arbejde glæder hun
sig til virkelig til
”Stillingen var enormt
interessant for mig. Jeg be
tragter ledelse som et fag,

Interesseret i ledelse

Vi tilbyder løsninger inden for:
Graffitiafrensning
Imprægnering
Fliserens

Algebehandling
Tagrenderens
Facaderens

Se mere på www.kg-s.dk

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

Til ingeniører med familie søger vi villaer på 110-120 kvm. og
150-200 kvm. med min. tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER,
SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- & treværelses lejligheder i Esbjerg.
Både møbleret og umøbleret.

Esbjerg
Housing

God leje og sikkerhed/
garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

40 76 05 08

På trods af nedlukningen
fejler hendes kampgejst og
arbejdsiver dog ikke no
get denne torsdag, hvor de
mindste elever er kommet
tilbage, og skolen forbe
reder sig på at få de store
tilbage. Selv om skolen har
været lukket ned, har der
været ledermøder på for
skellig vis. Og der er me
get at tage stilling til, før
de store elever kan komme
tilbage. Men hvem er hun,
hvor kommer interessen for
ledelse fra, og hvordan ser
hun sin rolle i den utradi
tionelle skolestruktur, som
Esbjerg Kommune har ud
formet med én overordnet
leder for mange skoler?
Det med interessen for le
delse var hun allerede fan
get af som ung.
”Jeg blev ansat i Dansk
Supermarked og var leder
aspirant. Men jeg så, hvor

Lene Aagaard Brandt, 48
år, fra Vamdrup, er nu den
øverste leder af alle Auraskolerne. Eller leder af
lederne, skulle man måske
sige.

Gode idéer fra lederne

og her er det ledelse af le
dere, dels de pædagogiske
ledere for undervisning,
de pædagogiske ledere for

fritid og for den admini
strative leder, det gør end
nu mere spændende,” siger
hun.

”Ledelse er at skabe resul
tater gennem andre, og det
arbejde er spændende, sy
nes jeg. Jeg vil gerne være
den katalysator, der sam
men gør os stærkere,” tilfø
jer hun og glæder sig over,
at lederne er fantastisk
gode til at komme med
tilbagemeldinger og idéer.
For hun ønsker ikke noget
soloridt.
Skolen har nu den fjerde
leder på kun fem år, men
står det til Lene Aagaard
Brandt kommer hun til at
være på sin post i en rum
tid. Og hun vil gøre meget

Meget mere end revision
Din lokale sparringspartner,
der arbejder ihærdigt på at
tilføre din virksomhed størst
mulig værdi og udbytte
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33 6710 Esbjerg V Telefon 75 15 17 33 www.danskrevision.dk
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ledelse som et fag

Ring for et godt tilbud
på 69 15 67 10
eller se på firststop.dk

Blå bog
Lene
Aagaard
Brandt

ud at komme ud på alle
skoler løbende.
Pædagogisk set, så hand
ler det om at få forankret de
strategier, der er lagt – og
at få dem ført ud i livet. Vi
skal skåne læserne for de
mange fremmedord og en
gelske termer, så vi lader
den ny skoleleder forklare:
”Vi skal have vidensdeling
på tværs af matriklerne. Og
vi skal give eleverne fær
digheder, der gør dem klar
til en fremtid, som hver
ken vi eller de kender. Det
handler om kommunikati
on, samarbejde, kreativitet
og kritisk tænkning. Ud fra
det skal vi uddanne vore
elever,” påpeger hun.

”Jeg oplever ikke kræven
de forældre. Jeg oplever en
gagerede forældre. Jeg har
en helt enorm lydhør skole
bestyrelse, og der er en god
stemning, en god energi og
mange konstruktive ind
spark. Det er virkelig godt
set fra en ledersynsvinkel,”
slutter hun.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Engagerede forældre

Mødet med forældrene har
hun kun gode erfaringer
med:

Lene Aagaard Brandt er
født i Aalborg, men fa
milien flyttede tidligt til
Kolding, hvor hun vok
sede op.
Hun er født den 6. maj
1972 og er dermed for ny
lig fyldt 48 år.
Hun bor i Vamdrup
med sin mand og har to
voksne børn.
Som ung var hun en
meget aktiv håndbold
træner. Hun var også ak
tiv i rideverdenen.
Hun er stadig aktiv
konkurrencerytter
in
denfor dressur.
Som ung fik hun job i
Dansk Supermarked og
ville gå ledervejen, men
det blev lærergerningen,
der vandt.
Hun gik på Haderslev
Statsseminarium og var
færdiguddannet i 1999.
Hendes første stilling
som lærer fik hun på
Kongsbjergskolen i da
værende
Lunderskov
Kommune. Hun under
viste i matematik, hjem
kundskab og dansk. Des
uden arbejdede hun med
specialundervisning.
Senere, som lærer på
Alminde-Viuf Fællessko

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

le i Kolding Kommune,
tog hun lederuddannel
sen Lærer til leder, som
var en diplomuddan
nelse. Den var afsluttet i
2006.
Lene Aagaard Brandts
første lederjob var som
souschef på Brændkjær
skolen i Kolding. Den
stilling havde hun i seks
et halvt år.
Fra 1. februar 2013 var
hun skoleleder på Skan
derup-Hjarup Fællessko
le. Den lå i ’grænselan
det’ mellem Lunderskov
og Vamdrup kommuner
og blev bygget af dem
begge til de elever, der
boede i det område. Beg
ge borgmestre var derfor
noget usædvanligt med i
skolebestyrelsen.
Efter syv år fik hun 1.
marts stillingen som sko
leleder på Aura Skolen,
der er spredt på fem ma
trikler.
Hun er dermed øverste
chef for alle pædagogiske
ledere for undervisning
og SFO. Ved siden af sig
skulle hun have haft en
administrativ leder, men
stillingen er for tiden
vakant.

De fem Aura-skoler i 6710 og 6715
• Nordvalgskolen Aura, 0. - 4. klasse
Hjertingparken 202, 6710 Esbjerg V
• Hjerting Skole Aura, 5. - 9. klasse
Gl. Guldagervej 53, 6710 Esbjerg V
• Sønderrisskolen Aura, 0. - 6. klasse

Krebsens Kvarter 58, 6710 Esbjerg V
• Sønderrisskolen Aura, 7. - 9. klasse
Saturnvænget 12, 6710 Esbjerg V
• Bryndum Skole Aura, 0. - 9. klasse
Bryndumvej 14-16, 6715 Esbjerg N

Et godt syn til alle – det er Team Hallmans passion

I Danmark har alle det ikke nemt lige for tiden. Derfor skal vi holde sammen.
Vi fra Hallmann vil bidrage med gratis brilleglas til vores kunder i hele maj
og juni måned 2020. Meisterglas brilleglas fra Tyskland. Selvfølgelig er vi
opmærksom på jeres sundhed og hygiejnen har højeste prioritet.

Esbjerg
Østervangsvej 4b
75 17 17 42

SÆDDING

Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V
69 15 67 10 · saedding@firststop.one

kr.
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Med Smart Rate rentefri
betaling på 24 måneder

Et hus med 80
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag:
7.00-20.00
Tirsdag-fredag:
7.00-17.30
Lørdag:
8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

VVS ● BLIK ● KLOAK

Aut. VVS-installatør og kloakmester

CARL W. REIS A/S
Malervej 14  6710 Esbjerg V

Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk 

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

ed hjertet
Vi handler m

Brilleglas
foræret
til alle!
En aktion i
samarbejde med:

* Aktion gælder t.o.m. 30.06.2020 på enkeltstyrke og progressive glas Action 1,5 med superantirefleksbehandling, hærdning og Cleancoat.
Kan ikke kombineres med andre aktioner. Kun et sæt brilleglas pr. kunde. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21, 6500 Vojens

Hellere bedre udsigter igen. Hellere HALLMANN.

