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Krogsbølle Skole
IT-konsulent for skolerne i Otterup Kommune
Amtscentralen i Odense, dog med en lille pause.
Otterup Skole
IT-konsulent for skolerne i Nordfyns Kommune

Lærerjobbet
Jeg blev ansat på Krogsbølle Skole i august 1977 og siden Otterup Skole i 1988. Jeg har hele
min ret korte tid som lærer kun mødt dejlige børn, gode kolleger og engagerede forældre.
Lærerjobbet var utroligt spændende. Jeg blev hurtigt en del af lærerrådets formandskab, først
som sekretær, herefter næstformand og sidst som lærerrådsformand. Det betød en lang
række møder i lærerråd, skolebestyrelse, fælleslærerråd og skolekommission, og jeg kunne
hurtigt mærke, at her befandt jeg mig rigtig godt - der hvor meninger mødes og debatten og
forhandlingen opstår.
Mine 14 år på Amtscentralen
Allerede på Seminariet snusede jeg lidt til edb og computere. Jeg syntes, at det var rigtigt
spændende. Jeg glemte så det igen, men da Otterup Kommune fik sin første edb-plan for
skolerne i 1980 vågnede interessen for edb op igen, og jeg gik hurtigt i gang med at
dygtiggøre mig på området.
I 1982 havde Amtscentralen i Odense brug for en programmør og én til at rådgive
kommunerne om edb og undervisning. Man spurgte mig, om jeg var interesseret i dette, og
det sagde jeg ja til. Det blev til 14 dejlige år med masser af udfordringer og spændende
opgaver med at udvikle hele dette nye område for hele Fyn, så det kunne bruges i
undervisningen. De seneste år fik jeg, som afdelingsleder af medieværkstedet, også mulighed
for at være driftsansvarlig for en driftsenhed, som samtidig var et IT- og Medieeksperimentarium. Jeg sagde ikke farvel til Amtscentralen uden vemod, men jeg havde sagt
ja til at blive fuldtids IT-konsulent i Otterup Kommune.
IT-konsulent i Otterup Kommune
Fra 1981 (eller måske 1980) til 2006 har jeg været ansvarlig for at indføre undervisning med
computere på skolerne. Til at begynde med var det et lille job, som jeg kunne udføre ved
siden af mine andre gøremål, men i 1996 blev jeg ansat i Otterup Kommune på fuld tid som
IT-konsulent. Kommunalbestyrelsen havde netop vedtaget en ny IT-plan for skolerne, der
sagde, at der skulle computere ind i alle klasser og faglokaler og Folkeskoleloven sagde, at
der skulle undervises med computere på alle klassetrin i alle fag.
IT-konsulent i Nordfyns Kommune
IT-området er et område i konstant bevægelse, derfor er det en spændende udfordring at
være med i denne proces, hvor PC/bærbar går fra at være et redskab, som ikke blev brugt så
ofte, til at være en lige så naturlig del af skole-hverdagen som skoletaskens penalhus. Jeg ser
frem til mange år i denne spændende forandring og udvikling.

