
PRESSEMEDDELELSE 

 

Ny rektor på Rødkilde Gymnasium 

 

Rødkilde Gymnasium skal have ny rektor den 1. juni 2018. Skolens nye leder hedder Kristine Kortnum og 

kommer fra en stilling som vicerektor på Skive Gymnasium & HF. Kristine Kortnum er cand.mag. i historie 

og psykologi og har en masteruddannelse i offentlig ledelse. 

Kristine Kortnum har som vicerektor og tidligere som uddannelsesleder, studievejleder og underviser altid 

brændt for at skabe optimale rammer for læring og udvikling af unge mennesker. Den nye rektor holder af 

den daglige kontakt med elever og undervisere og af det generelle organisatoriske udviklingsarbejde.  

Kristine Kortnum har været primus motor i udviklingsinitiativer, også med inddragelse af lokale 

samarbejdspartnere, hvor gymnasieskolen er åbnet op mod det omgivende samfund. Hun har til eksempel 

været initiativtager til ”Gymnasiets Videnscenter”, hvor lokale inviteres til foredrag og arrangementer på 

skolen, ligesom hun har været initiativtager til etablering af en ny ungdomsuddannelse i et samarbejde 

mellem gymnasieskolen og den lokale social- og sundhedsskole. 

Kristine Kortnum er gift med Allan, der er direktør for Herningsholm Erhvervsskole, og sammen har de tre 

børn på 14, 11 og otte år. 

 

Bestyrelsesformand Keld Norup udtaler:  

– Med ansættelsen af Kristine Kortnum får Rødkilde Gymnasium en ung og dynamisk rektor, som brænder 

for at stå i spidsen for gymnasiet, og som kan videreudvikle det høje faglige niveau, fortsætte de mange 

spændende studieaktiviteter og sikre det stærke sociale miljø som Rødkilde er kendt for – og på denne 

måde styrke Rødkilde Gymnasiums stærke profil. 

 

– Jeg glæder mig til at arbejde sammen med skolens dygtige medarbejdere og ledelse, eleverne, 

forældrekredsen, bestyrelsen og med skolens mange eksterne samarbejdspartnere og fortsat sikre Rødkilde 

Gymnasium som et attraktivt uddannelsessted for gymnasieelever i Vejle Kommune. Pædagogisk udvikling, 

elevernes interaktion med den lokale og globale omverden og udviklingen af et stærkt læringsmiljø er 

centrale fokuspunkter for mig, udtaler Kristine Kortnum. 

 

Yderligere oplysninger: 

Bestyrelsesformand Keld Norup, tlf. 40 14 20 36 

Tiltrædende rektor Kristine Kortnum, tlf. 20 14 44 49 


