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Et liv på skolEbænkEn

- Jeg voksede op i en lille landsby og 
boede på en nedlagt skole i Højslev 
Kirkeby sammen med mine forældre 
og mine brødre, og der var masser at 
tage sig til derude. Mit første rigtige 
job var barnepige, men jeg har også 
syet fiskenet, plantet juletræer og ar-
bejdet som jordbærplukker om som-
meren.

Hvad var dit yndlingsfag i skolen?  
Og var du dygtig?
- Jeg har altid været glad for at gå i sko-
le. I det hele taget har skoleverdenen 
fyldt rigtig meget i min familie. Begge 
mine forældre var lærere. Min far var 
seminarielærer, og min mor var folke-
skolelærer. Min ene bror er uddannet 
lærer, og jeg har også en svigerinde, 
der er lærer. Så heldigvis har jeg altid 
været glad for skolen – også da jeg var 
barn. Jeg elskede dansk og sprogfage-
ne og blev selvfølgelig også dygtig til 
dem, for det gør man jo ofte, når der 
er noget, man går op i.

Hvad har du forsømt på  
grund af din karriere?
- Generelt bryder jeg mig ikke om at 
tænke i begrænsninger. Jeg tænker, at 
vi som mennesker træffer en række 
valg. Ligesom alle andre børnefami-
lier har vi også haft travlt i vores fami-
lie og har skullet prioritere. Små børn 
har jo en masse behov, som man ik-
ke kan overhøre, så hvis man endelig 
skal snakke om at forsømme noget, så 
har jeg nok – ligesom rigtig mange an-
dre – forsømt at have tid til mig selv 
- særligt i de år hvor mine børn var 
små. Det er naturligvis blevet ander-
ledes nu, da vores sønner er så store, 
at de mere og mere har deres eget liv. 
I dag har jeg tid til at gøre mange ting 
for mig selv – læse, løbe og rejse – helst 
sammen med min familie.

Hvis du skulle lave noget helt andet, 
hvad kunne du så tænke dig?
- Selvom jeg er blevet leder, er der helt 
sikkert stadig en lærer i mig. Jeg kan 
godt tage mig selv i at savne undervis-
ningsarbejdet. 

- Da jeg var underviser, havde jeg de 
ældste klasser. Fordelen ved min le-
derstilling i dag er, at jeg er i berøring 
med alle eleverne – også de yngste, 
og det er virkelig dejligt at blive mødt 
med den umiddelbarhed, de yngste 
elever altid viser. Jeg får mange store 
kram i løbet af ugen, og det er virkelig 
skønt, så jeg føler, jeg er et rigtig godt 
sted. Hvis jeg skulle drømme lidt, kun-
ne jeg godt tænke mig at prøve at bo 
i et engelsktalende land og måske ar-
bejde som underviser igen.

Når jeg får fri, så kan jeg ikke  
vente med, at…?
- Komme hjem til min familie. Jeg tæl-
ler ikke mine arbejdstimer, men jeg 
arbejder selvfølgelig mange timer om 

ugen, men ofte kan jeg dele min dag 
op, så jeg tager hjem sidst på eftermid-
dagen og arbejder lidt videre om af-
tenen. Det kan jeg godt lide. Så er der 
tid til at se en film og være sammen i 
familien. Vi har et lille sommerhus i 
Løkken, og når vi tager derop, stemp-
ler vi virkelig ud og slapper af sam-
men. Det glæder jeg mig også altid til.

Hvad er det mest ekstravagante,  
du nogensinde har købt?
- Jeg har altid været meget  fascineret 
af kunstneren Michael Kvium, så da 
jeg fik jobbet som viceskoleleder i 
2009, var det første, jeg gjorde at købe 
et  litografi af Kvium, som jeg hængte 
op i stuen. Det kostede vist 4000-5000 
 kroner, og det, syntes jeg, var rigtig 
meget og temmelig ekstravagant, men 
jeg har aldrig fortrudt det. Jeg er ikke 
blevet træt af at se på det endnu. Hans 
univers kan være meget dystert, og mit 
billede er ikke et af de rigtig dystre, 
men uanset hvad han laver, synes jeg, 
at han er en fascinerende kunstner.

- Sidste år købte jeg en fabriksny bil 
– en Nissan Qashqai. Det har jeg hel-
ler ikke prøvet før. En bil skal bare kø-
re og fungere, synes jeg. Så det var også 
lidt ekstravagant. Men dejligt.

lisbeth Rose-Hansen voksede op på en skole, hendes forældre var lærere,  
og hun blev selv lærer. i dag er hun leder af viborg private Realskole  
og har en hverdag fyldt med kram, glade elever og gode kolleger.

viborg: Privatskolerne er i fremgang 
i hele landet - også i Viborg, hvor Vi-
borg private Realskole næsten har for-
doblet antallet af både børn og perso-
nale på bare 10 år.

Skolen har eksisteret siden 1890 og 
har haft to kvindelige ledere – senest 
Lisbeth Rose-Hansen, der har stået i 
spidsen for de omkring 800 elever og 
de 75 ansatte siden 2012.

Lisbeth Rose-Hansen er opflasket 
med skoleånd, og hun mener, at vi 
både har brug for en stærk folkeskole 
og gode privatskoler for at skabe den 
bedst mulige grundskole for landets 
børn og unge.

Hun vil også gerne gøre op med my-
ten om, at privatskoleelever alle kom-
mer fra samfundets øverste lag. I dag 
har privatskoleelever lige så forskellige 
baggrunde som på mange andre sko-
ler, lyder meldingen fra skolelederen.

Hvad lavede du, sidst du havde  
en rigtig fed dag på jobbet?
- Helt overordnet synes jeg, at jeg har 
utrolig mange fede dage på jobbet, 
hvor jeg bliver fyldt op med positiv og 
god energi. Jeg forsøger altid at være så 
meget ude blandt eleverne, som det er 
muligt. Jeg deltager som regel i mor-
gensamling med indskolingen, og at 
høre dem synge sammen og mærke 
den glæde og den energi, der er i en 
børneflok, er bare en fantastisk måde 
at begynde en dag på. Jeg synes også, 
jeg deltager i mange positive møder 
med underviserne på skolen. For nylig 
var jeg til møde med matematiklærer-
ne, og der er virkelig mange gode ny-
skabende idéer og meget holdånd til 
stede. Det er skønt.

Hvordan tjente du dine  
første penge som barn?
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Huset brænder, familien og hunden  
er kommet ud, og du har lige tid til  
at gribe én ting i farten. Hvad?
- Jeg ville helt sikkert forsøge at få hen-
tet de billedmapper, vi har med bille-
derne fra vores sønners barndom. Og 
jeg ville også forsøge at redde tre bil-
leder, som min mor har lavet. Jeg mi-
stede min mor i 2010, så de har utrolig 
stor affektionsværdi for mig. Hun var 
en meget kreativ kvinde, som lavede 
alt fra stoftryk til vævning.

I dag er det lige så let for kvinder  
at jagte karrieren, som det er  
for mænd. Sandt eller falsk?
- Det er sandt. Jeg mener, at kvinder 
har præcis samme muligheder for at 
gøre karriere som mænd. Hvordan, 
vi jagter karriere, afhænger af hvilke 
ting, vi som mennesker prioriterer, 
og der er nok flere kvinder, der priori-
terer børn og familie – især når deres 
børn er små – end mænd. Men gene-
relt synes jeg, at de to køn har meget 
lige muligheder i Danmark. Jeg møder 
mange dygtige kvindelige ledere, og 
jeg møder også mange dygtige mand-
lige ledere. 

- Jeg møder helt generelt mange 
mennesker, som prioriterer deres fa-

milier og deres børn – både kvinder og 
mænd.

Hvis du skulle donere alt, du ejede til 
ét formål, hvilket skulle det så være?
- Det er nok det nemmeste spørgsmål 
af dem alle: Helt sikkert børn i nød 
– både herhjemme og i resten af ver-
den. Når man ser på de store forskelle, 
der er på rig og fattig rundt omkring, 
så må man konstatere, at det altid er 
børnene, der betaler prisen, og det er 
uendelig trist. Ikke mindst fordi man-
ge giver de dårlige vilkår videre til de-
res egne børn, som så også kommer til 
at vokse op i fattigdom. Vi har lige fået 
et sponsorbarn i en SOS-børneby for 
at forsøge at gøre en mere konkret for-
skel. Jeg tror, at nødhjælp generelt skal 
fokusere på uddannelse og gode mu-
ligheder for at blive selvforsynende.

Hvilken chance fortryder du,  
at du aldrig tog?
- Jeg fortryder, at jeg aldrig var på høj-
skole. Jeg var på efterskole i 10. klasse, 
men jeg kom aldrig på højskole.

-  Først som voksen har jeg været på 
familiehøjskole, og det har været helt 
fantastiske oplevelser for hele famili-
en, så jeg kunne godt have tænkt mig 

Lisbeth Rose-
Hansen sætter 

en ære i at kende 
alle 800 elever på 
”sin” skole. Her er 
hun sammen med 

elever fra 8.u.  
Fotos: Morten 

Dueholm 

 zI serien "Karrierekvinderne" portrætterer vi kvinder, der 
lever og ånder for deres job. I dag Lisbeth Rose-Hansen, 
skoleleder på Viborg Private Realskole: 

 zNavn: Lisbeth Rose-Hansen, 46 år.

 zUddannet lærer fra Aalborg Seminarium med hovedfag i 
dansk og engelsk med efteruddannelse i ledelse.

 zBor i Overlund, Viborg, og kommer  oprindeligt fra Højslev 
Kirkeby ved Skive.

 zGift med Søren, der er ingeniør. Mor til Rasmus på 19 år og 
Jakob på 16 år.

 

Blå Bog
KarriereKvinderne

at have haft et langt forløb som ung på 
en højskole. Jeg ville også gerne have 
rejst lidt mere som ung. Jeg arbejdede 
to somre i Frankrig, men fik aldrig ta-
get den store ”verdens-tur”, som man-
ge unge gør i dag. Det er fantastisk for 
dem, at de har mulighed for det.

Hvilket råd ville du give  
dit 17-årige jeg?

- Brug mindre energi på at tænke  
over, hvad andre tænker om dig.  
Jeg tror, det er noget, de fleste  
17-årige  bruger alt for meget energi  
på. Det er  naturligvis en del af den  
personlige udvikling, men hvis jeg 
kunne gøre det om, ville jeg have brugt 
mindre energi på at bekymre mig og 
fokuseret mere på at nyde livet i   ste-
det for.


