Mit navn er Daniel Schulz. Jeg er 34 år og har sammen
med min kæreste Lisa Krusell, Isabella der går i 1 kl. på
PSA og Alexander der snart fylder et år, hvorfor han endnu
”kun” er kommende elev på PSA.
Arbejde og faglig baggrund
Til dagligt arbejder jeg som leder i en servicevirksomhed
der leverer ydelser og udlejer maskiner, til bygge- og
anlægsbranchen. I virksomheden er mine ansvarsområder
delt op i tre; ledelse og koordinering af vores 55 ansatte,
kunderelationer og pleje af disse og virksomhedsudvikling.
Min baggrund er at jeg er uddannet landmand/driftsleder
indenfor landbrug, hvorefter jeg har taget en videregående
uddannelse til landbrugsuddannelsen. Under og efter endt
uddannelse har jeg arbejdet i landbrugserhvervet i kortere
periode. Efter min tid i landbruget har jeg været ansat 5 år
i det offentlige som IT-projektleder, inden jeg for 3 år siden
tiltrådte mit nuværende job.
Min motivation/bevæggrund for at stille op til
bestyrelsen
Jeg er som person og i mit arbejde meget optaget af udvikling og entrepreneurship. Dette kunne
jeg godt tænke mig at bidrage med i bestyrelsen på Privatskolen Als. Jeg mener at skolen(PSA) i
de kommende år har behov for en bestyrelse der fortsat skal bakke op om/arbejde for skolens
fysiske faglighed og ikke mindst dygtiggørelse af alle elever. Dette mener jeg at bestyrelsen skal
arbejde for via to områder;
1) Udviklingen og tilpasningen af rammerne på skolen
og
2) stærk kommunikation og mangfoldighed
1) Udviklingen og tilpasningen af rammerne på skolen
Jeg mener at der konkret (og stadig!) skal arbejdes, og kæmpes for, en hal/sportsanlæg på det
grønne areal på den anden side af vejen. Her er der for mig at se en brændende platform og stod
det til mig, skal første spadestik tages så snart som muligt.
I samme åndedrag er det min opfattelse at der generelt bør ses på skolens fysiske rammer. Fra mit
perspektiv kan, og bør, der arbejdes på modernisering af faglokaler, herunder måske især
hjemkundskab.
2) Stærk kommunikation og mangfoldighed
Jeg mener at PSA er en super god skole. Det er både hvad angår det faglige, men bestemt også
det sociale. Samtidigt mener jeg at mangfoldigheden er stor på mange områder og det mener jeg
er en historie der er værd at fortælle.
I den seneste tid har der været tv-programmer som efter min opfattelse, italesætter, en urigtig
forskel a la ”dem og os” imellem privatskoler og ”den offentlige skole”. Forstå mig ret; der må gerne
være forskel men er eller skal ikke gøres negativt.
Det har også til tider vist sig politisk, selv i Sønderborg Kommune, at der er en form for ”dem og
os” på skoleområdet. Så som jeg ser det lever denne opfattelse i bedste velgående. Og lige præcis
der mener jeg, at der er behov for stærk kommunikation. Ikke mindst her skal der ske en
italesættelse af det fejlagtige image/stempel, som jeg synes man hører/bliver mødt med omkring

privatskoler; nemlig at det kun er privilegerede menneskers børn man møder på gangene. Jeg vil
gerne vende den om og italesætte at det ikke drejer sig om at være privilegeret, men i
stedet engageret – og at det ikke går ud over den store mangfoldighed der vitterligt er på skolen;
og at der er alle typer mennesker der har børn på skolen. Også her er er rum for udvikling og fokus
på øget mangfoldighed, men jeg tror at skolen er bedre, på det her punkt, end den største del af
omverdenen tror.
Alt i alt vil jeg, hvis valgt til bestyrelsen, hoppe i arbejdstøjet og arbejde for, at skolens rammer
fortsat vil udvikles. Det vil jeg da tror på, at gode rammer for eleverne og lærere, samt
mangfoldighed er med til, at skabe gode og inspirerende læringsmiljøer.
Med venlig hilsen
Daniel Schulz

