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Carlsb
berg Akade
emi, Olivia
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or hele dag
gen: Journa
alist Nynne
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Formand
d for Carlssbergfond
det, dr. sciient. Flem
mming Bes
senbache
er

e Appel er lektor på Institut forr Kultur & Identitet, Roskilde
Charlotte
Universite
et. Hun uda
annet dr.p
phil. fra Kø
øbenhavns Universite
et, og
hovedreda
aktør på værket
v
Dan
nsk Skoleh
historie, hv
verdag, vilk
kår og
visioner g
gennem 500 år. Hend
des forskniingsområd
der ligger blandt
b
ande
et
inden for historie, kultur og sp
prog. Charllotte blev i 2011 medllem af Dett
e Danske Videnskabe
V
ernes Selsk
kab.
Kongelige

Coninck-Smith er prrofessor m
mso på Instiitut for Uddannelse o
og
Ning de C
Pædagogiik, Aarhus Universite
et. Hun er uddannet dr.phil. og er samme
en
med Charrlotte Appe
el hovedredaktør på værket Da
ansk Skole
ehistorie,
hverdag, v
vilkår og visioner
v
gen
nnem 500 år. I 2011 modtog
m
hu
un Dansk
Magisterfo
orenings Forskningsp
F
pris, og sam
mme år bllev hendes
bog ”Barn
ndom og arrkitektur - Rum til da
anske børn
n i 300 år” tildelt prissen
som Åretss historiske
e bog. I 2014 fik hun Aarhus Un
niversitets
jubilæumssfonds forsskningsformidlingsprris for bl.a. arbejdet med
m Dansk
k
skolehisto
orie.

Katja Mu nch Thom
msen er vic
cedirektør på Danma
arks
Evalueringsinstitut (EVA).
(
Kattja er udda
annet cand
d.scient.soc
c. og har
siden 200
06 været ch
hef for EVA
A’s områd
de for grundskole og
ungdomsu
uddannelse. Katja err som viced
direktør an
nsvarlig for
kvalitetssiikring af EVA's
E
aktiv
viteter.

Simon Ca
almar And
dersen er professor
p
i statskund
dskab på Aarhus
A
Universite
et. Simons forskning fokuserer på politisk
k og admin
nistrativ sttyring
og betydn
ningen for offentlige organisati oners resu
ultater med
d fokus på
dagtilbudss- og skole
eområdet. I årene 20
009-13 var han medle
em af
formandsskabet for Rådet
R
for evaluering
g og kvalite
etsudviklin
ng af
folkeskole
en.

Pasi Sahllberg er Viisiting Proffessor of P
Practice, Ha
arvard Uniiversity’s
Graduate School of Education
n in Cambrridge. Pasi har arbejd
det som
skolelære
er, og har forsket
f
i ud
ddannelsesssystemer og reformer rundt om
mi
verden. Pa
asis ekspertise er skoleudviklin
ng, interna
ationale
uddannelssesproblem
matikker, klasseunde
k
ervisning, læring
l
og skoleledels
s
se.

Troels Bo
oldt Rømer er tidlige
ere forman
nd for Dansske Skolee
elever. Tro
oels
er aktiv i offentlige debatter og
o global re
edaktør på
å RÆSON. Han
startede ssom studerrende på Rysensteen
R
n Gymnasiu
um, men valgte
v
efterr 1.
g. at følge
e undervisn
ningen på United Wo
orld Colleg
ge i Singapore. Troelss
starter i 2
2015 på me
edicinstudiet på Købe
enhavns Universitet.
U

én Rasmusssen er ad
djunkt på In
nstitut for Medier, Errkendelse o
og
Lisa Rosé
Formidlin
ng, Københ
havns Universitet. Lissa er uddan
nnet etnolog og har e
en
ph.d.–grad
d fra Instittut for Udd
dannelse og
g Pædagog
gik på Aarrhus
Universite
et. Hun er en del af projektet:
p
D
Dansk Skolehistorie, hverdag,
vilkår og v
visioner ge
ennem 500
0 år og harr bidraget til bind 5 om
o tiden effter
1970.

Kasper K
Kjeldgaard
d Stolz er ansat
a
på In
nstitut for Uddannels
U
se og
Pædagogiik, Aarhus Universite
et og lederr af [RUMM
METS SPRO
OG].
[RUMMET
TS SPROG] er en forsskningsbasseret rådgiivnings- og
g
designvirk
ksomhed, der
d arbejder i spænd
dingsfeltet mellem arrkitektur o
og
læring, ru
um og fag. Deres foku
us ligger p å det fysisske lærings
srum og
blandt an
ndet deres indvirkning på eleve
ers motivattion og sprrogbrug,
dermed elevernes læ
ærefaglige udbytte.

eonhard er
e tidligere skolelederr på Kirkeb
bakkeskole
en i Vejle,
Anette Le
og arbejde
er i dag so
om chefkon
nsulent på Center for Offentlig
Kompeten
nceudviklin
ng (COK). Anette me
ener, at sko
olen bør sa
amarbejde
e
med lokallsamfunde
et for at fre
emme elev
vers læring
g. Hun tror på, at
skolen ska
al udvikle sig i takt med
m lokals amfundet.. Dette sam
marbejde
giver elev
verne indbllik i virkelighedens p
problemstillinger. Dett er især
dette hun
n har arbejd
det for i jobbet som sskoleleder.

gh Anders en er proffessor i sta
atskundska
ab på Aarh
hus
Lotte Bøg
Universite
et. Lotte fo
orsker i offfentligt anssatte og de
eres ledere
e samt i
private lev
verandøre
er af offenttlige servic
ceydelser. Fokus
F
er på
p
betydning
gen af lede
else, motiva
ation, incittamenter og
o professiionelle
normer fo
or individuel og organisatorisk performan
nce. Lotte er
tilknyttet til Det Nattionale Institut for Ko
ommunerss og Region
ners
og Forsknin
ng (KORA)). KORA bi drager me
ed viden, so
om kan
Analyse o
fremme k
kvalitetsudv
vikling, bedre ressou
urceanvend
delse og sttyring af
den offen
ntlige sekto
or.

Iben Vyfff er museu
umsinspekttør og enhe
edskoordin
nator ved Helsingør
H
Kommune
es Museer.. Iben er ud
ddannet ca
and. mag. i historie og
o dansk
fra Roskillde Universsitet med en
e ph.d.-grrad i historrie. Hun ko
ommer fra
a
en stilling
g på Institu
ut for Udda
annelse og Pædagogiik, Aarhus Universite
et,
hvor hun senest harr arbejdet med det siidste bind af Dansk
skolehisto
orie, der dæ
ækker periioden fra 11970 og fre
em til i dag
g.

Jesper Ollesen er lektor på Insstitut for U
Uddannelse
e og Pædagogik,
Aarhus Universitet og
o forsknin
ngsprogram
mmet Dive
ersitet, Kulltur og
Forandrin
ng. Jesper er
e uddannet cand.co
omm. fra Roskile
R
Uniiversitet.
Hans ph.d
d. blev skre
evet på Syddansk Un
niversitet om
o hvorda
an børn blivver
konstruerret som et særligt me
ediepubliku
um i familiien og sam
mmen med
d
kammera
ater. De sen
neste år ha
ar Jesper a
arbejdet med
m
kommercialiseringe
en af barnd
dommen.

Jens Chriistian Niellsen er lek
ktor på Insttitut for Ud
ddannelse og
Pædagogiik, Aarhus Universite
et og forsk
kningsprogrammet Diversitet,
Kultur og Forandrin
ng. Hans fo
okus er isæ
ær på ungd
domsforskn
ningen. Ha
an
er blandt andet koo
ordinator fo
or forskerg
gruppen i Ungdomss
U
ociologi ve
ed
CESAU - C
Center for Sociologisske Studierr, medlem af nordisk
k
forskningssnetværk for
f nordisk
k forskning
g på ungdo
oms- og friitidsfeltet.

Hanne Kn
nudsen er lektor på Institut forr Uddanne
else og Pædagogik ogg
tilknyttet forskningssprogramm
met Organiisation og Læring ved Aarhus
Universite
et. Hanne er
e med i den forskni ngsgruppe
e, som arbe
ejder med
skoleledellse. I sin fo
orskning be
enytter hu n poststrukturalistisk
ke og
dekonstru
uktive begrreber til an
nalyse af e
empirisk materiale.
m
Hun
H
har
tidligere a
analyseret de historisske forand
dringer i ita
alesættelse
en af
forældress ansvar ov
ver for sko
olen i bogen
n ”Har vi en
e aftale? Magt
M
og
ansvar i m
mødet melllem skole og familie””.

Christine Antorini er underviisningsmin
nister og medlem
m
af
Socialdem
mokratiet. Ministeren
n er uddan net cand.c
comm. i offfentlig
forvaltnin
ng fra Rosk
kilde Unive
ersitet. Chrristine Antorini har tiidligere
været sek
kretariatschef for Forrbrugerinfo
ormatione
en og studievært på
Deadline på DR2. Ud
U over sit politiske a
arbejde harr Christine Antorini
skrevet fle
ere bøger mv.

e Rønhof er
e underdirrektør i Da
ansk Industri (DI). Hu
un er
Charlotte
uddannett mejeriingeniør fra Den
D Kgl. V eterinær- og Landbo
ohøjskole o
og
har en HD
D i ledelse og organissation. Cha
arlotte harr været und
derdirektø
ør
i Dansk In
ndustri side
en år 2000
0. Charlottte har tidlig
gere værett konsulen
nt
i Landbru
ugsraadet, konsulent i Fødevare
eministerie
et, forsker på DTU ogg
registrerin
ngsmedarb
bejder hos LEO Pharm
ma.

ang Elias er
e administtrerende d
direktør i DEA.
D
Hun er
e
Stina Vra
uddannett cand.scient.adm. fra
a Roskilde
e Universite
et med erffaringer
fra henho
oldsvis UC Davis og Uppsala
U
Un
niversitet. Stina har en
e
baggrund i DI, hvor stillingsrep
pertoiret v
var fra kon
nsulent, peo
ople
developerr til opgave
er inden fo
or uddanne
else, forskn
ning og
regionalpolitik. Hun
n var tidlige
ere projekttleder i EV
VA og Oxford
Research A/S.

Albæk er marketings
m
- og komm
munikation
nsdirektør i Vestas
Morten A
Wind Systtems A/S. Han er can
nd.mag. i h
historie og
g filosofi fra
a Aarhus
Universite
et og har gennemført
g
t en uddan
nnelse i strrategisk led
delse ved
INSEAD.
Han var ffra 2002 till udgangen
n af 2008 a
ansat i Danske Bank
k; til sidst
som lederr i afdeling
gen for Idea Generatiion and Innovation. Han
H
blev
udnævnt til adjunge
eret professsor på Insttitut for Ud
ddannelse, Læring &
Filosofi ve
ed Aalborg
g Universitet i 2008.

Esben Lu nde Larse
en har værret Folketin
ngsmedlem
m for Venstre siden
2011 og err i dag udd
dannelses- og forskniingsordføre
er. Esben Lunde
L
Larsen er uddannett teolog fra
a KU, har e
en ph.d.-grrad om Gru
undtvigs
forståelse
e af begreb
bet frihed og
o har i øje
eblikket orrlov fra et postdocp
projekt på
å Aarhus Universitet
U
. En af han
ns mærkessager er, at
uddannelssestilbudde
ene skal sttyrkes regiionalt, så virksomhed
v
der over
alt i lande
et kan få uddannet
u
arbejdskraf
a
ft.

