Præsentation af
kandidater til bestyrelsesvalget 2018

Rie Degn Jensen
Mor til Andrea og Astrid i børnehaven.
Jeg lægger meget vægt på, at børnene skal trives
og være trygge for at lære noget - dette gælder
både i børnehaven og i skolen.
Jeg har derfor også meget fokus på, hvordan vi
bedst kan hindre mobning og ruste vores børn til
at blive sociale og omsorgsfulde individer, som er
i stand til at tilegne sig viden og blive stærke
personligheder.

Sanne Dollerup
Mor til Karl (Ællinger) og Gustav (1. klasse)
Jeg stiller til valg, fordi jeg – udover at engagere mig
mere i mine børns uddannelse – også gerne vil
bidrage til at videreformidle de gode historier og
erfaringer, der skabes i Gesten Børnecenter.
Jeg har en del års erfaring inden for marketing og
projektledelse, hvorfor jeg mener, at kunne byde ind
med netop disse kompetencer og forhåbentlig kan
være med til at styrke Børnecenterets gode navn
med det formål, at fastholde de mange lokale børn
og tiltrække nye.
Derudover, ligger det mig meget på sinde, at skolen fortsætter med en stærk
indsats på trivselsområdet, så børn på alle niveauer har mulighed for faglig
udvikling.

Kristian Gammelgård Riis
Far til Mathilde (1 Kl.), Silas og
Malthe (Førskole/Gæslinger)
Jeg vil gerne bidrage til, at Gesten
børnecenter er og forbliver et godt sted
for vores børn. Ligeledes at lærer og
pædagoger har de bedste rammer at
arbejde ud fra.
Vil gerne vælges som supplikant, da vi
er 5 kandidater til 3 poster i bestyrelsen.

Line Dahl Nielsen
Mor til Tilde i børnehaven
Jeg tror på, at leg og læring går hånd i hånd, og derfor
er bevægelse og aktivitet en vigtig ting at få flettet ind i
hverdagen.
Jeg lægger desuden vægt på, at det skal føles trygt for
barnet at skifte base. Om det så er at starte i
børnehave, begynde i skole, eller at overgå til de større
klasser på Bække Skole.
Jeg vægter forholdet mellem skole og hjem højt og
mener at alle parter skal føle sig hørt.
Om få år har jeg både børn i børnehaven og skolen og
repræsenter derfor begge grupper.

