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UDNÆVNELSE: -Det er vores opfattelse, at vores nye rektor har
meget stor respekt for det værdigrundlag og den historik, vi skal
bygge vor hverdag og fremtid på, siger skoleformand Søren
Weensgaard om udnævnelsen af Mads Lyngby Skrubbeltrang.
HØNG: Det bliver, ikke helt uventet, den konstituerede rektor,
Mads Lyngby Skrubbeltrang, 40 år, som fra 1. december nu reelt
sætter sig i rektorstolen på Høng Gymnasium og HF.
I konkurrence med seks andre ansøgere valgte en enig bestyrelse
at pege på Mads Lyngby Skrubbeltrang, og herom siger skolens bestyrelsesformand,
Søren Weensgaard: -Ansættelsesudvalget har afsluttet sit arbejde og enstemmigt valgt en
ny rektor til i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse at bære gymnasiet videre i
den forandrings-og tilpasningsproces, vi står midt i.
-Samtidig er det vores opfattelse, at vores nye rektor har meget stor respekt for det
værdigrundlag og den historik, vi skal bygge vor hverdag og fremtid på.
Søren Weensgaard fortsætter: -Det er med stor glæde, bestyrelsen kan oplyse, at vor
nuværende konstituerede rektor, Mads Lyngby Skrubbeltrang, har sagt ja til at være rektor
for Høng Gymnasium og HF.
-Vi har alle, der på hver sin måde er involverede i dagligdagen og udviklingen af
gymnasiet, en opgave i at støtte Mads.
Da Mads Lyngby Skrubbeltrang i Grønland fik en henvendelse fra sin gamle arbejdsplads,
Høng Gymnasium, om at vende hjem til Vestsjælland for at overtage jobbet som
vicerektor, en henvendelse, han e er samråd med familien takkede ja til, havde han ingen
anelse om, at han også skulle komme til at stå med det reelle ansvar og den daglige
ledelse.
Men godt en måned e er, at Mads Lyngby Skrubbeltrang fra det nye skoleårs begyndelse
var tilbage i vante omgivelser, meddelte rektor Susanne Tellerup, at hun fra 1. november
tiltrådte stillingen som uddannelseschef for tre uddannelser hos VIA University College i
Aarhus.
Skolens bestyrelse bad Mads Lyngby om at påtage sig opgaven som fungerende rektor,
indtil en ny var ansat. Mads Lyngby Skrubbeltrang behøver således ikke flytte kontor.

Mads Skrubbeltrang kom til Høng og blev ansat som pædagogisk leder i 2014 med
innovativ undervisning som speciale, under daværende rektor Birger Jensen.
I 2016 flyttede han og familien til nye udfordringer i Aasiaat (Egedesminde), Grønlands
fjerdestørste by, som pædagogisk leder på byens gymnasium.
Mads Skrubbeltrang har aldrig lagt skjul på, at han var glad for tiden i Grønland.
-Den var både lærerig og fyldt med oplevelser, siger han.
Min beslutning om at vende tilbage til Høng -og nu også at sige ja til stillingen som rektor,
tager ikke mindst udgangspunkt i den opbakning og støtte, jeg har i lærer-og
personalekredsen.
Den er af enorm betydning for mig og for det virke, vi nu skal i gang med, siger han.
Mads Lyngby Skrubbeltang, der kunne fejre sin 40-års fødselsdag i marts, er nu reelt
rektor på Høng Gymnasium og HF e er Susanne Tellerup. Foto: Peter Andersen
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