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Udtalelse vedr. Bodil Nissen Cpr. nr. 030361-2858

Bodil Nissen har vceret ansat p6 Lundegdrdskolen i et brsvikariat siden d. 01.08.2007.
I indevcerende skoledr har Bodil varetaget et fuldt lcererskema med fmlgende funktioner:
2. klassetrin i matematik, musik, natur & teknik, holddannelse, idrcet. 3. klassetrin i musik.
Herudover har hun varetaget en rddighedstime.

P6 Lundegbrdskolen har vi oplevet Bodil som en pligtopfyldende og ansvarsfuld lcerer,
der rned stor interesse har varetaget de forskellige opgaver, hun har haft med at g~rre.
Med sin akaderniske baggrund er Bodil fagligt dygtig og fungerer ligeledes som en god
sparringspartner i forhold ti1 sine kolleger i det daglige arbejde.
Bodil virker engageret og meget omhyggelig omkring sit arbejde og forbereder sig altid
med stor interesse ti1 sin unde~isning.
Bodils strukturerede og ordentlige facon har allerede gjort hende ti1 en afholdt og respekteret kollega p 6 lcerervcerelset.
I skolens PR-udvalg har vi haft stor gavn af Bodil kommunikative og analytiske evner, og
hun har sdledes blandt lcerergruppen vceret primus motor i forhold ti1 at tegne skolens
profil udadtil.
Bodil er serdeles kompetent ti1 den skriftlige formidling, og har igennem sin kontakt ti1 diverse lokalaviser opndet, at vi gentagne gange har fbet en artikel i et af de lokale blade.
Bodil forstbr at sette fokus pb en aktuel begivenhed for herefter at "fmlge den ti1 d~rrs".
Vi vil fremover komme ti1 at savne, at Bodil ikke lcengere varetager denne funktion.

Ogs6 i forhold ti1 bprrnene forstbr Bodil at v e r e anerkendende og opmcerksorn overfor de
behov bprrnene mbtte have. Hun er af vesen rneget indlevende i forhold ti1 andres behov, og forstbr at give en positiv feed-back p6 de signaler. hun opfanger.
Desvcerre har det ikke vceret muligt at forlenge Bodil anscettelse, da skolen stbr overfor
en besparelserunde, der medfmrer reduktioner i lcererstaben.
Jeg medgiver gerne Bodil min bedste anbefaling og stbr i prvrigt gerne ti1 rbdighed for
yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Henrik Marker
Skoleleder

Den 3. april 2006
Susan Münster

Til hvem det måtte vedrøre

Udtalelse om Bodil Nissen
Jeg har gennem 4 år som teknisk direktør i Rødovre Kommune haft tætte samarbejdsflader med
Bodil, heraf har hun i de første ca. 2 år refereret til mig.
Bodil Nissen har blandt andet beskæftiget sig med følgende områder:
-

Agenda 21/Bæredygtighed (koordinering, projekter, servicering af Agenda 21 Gruppen og
Teknik- og Miljøudvalg om Agenda 21 spørgsmål)
Energistyring (deltager i kommunens Energistyregruppe, hvor jeg har været formand,
gennemførelse af projekter, kampagner, energiplanlægning og –regnskaber)
Grønt Regnskab for kommunens egen virksomhed
Planlægning, herunder Kommuneplan og Agenda 21 Strategi
Kommunikation (intern og ekstern kommunikation, internt nyhedsblad til alle ansatte i
Teknisk Forvaltning, kursus og kampagner om skriftlig kommunikation)
Projektstyring og fremme af projektarbejdsformen i Teknisk Forvaltning

Bodil Nissen er engageret både i opgaver, hun skal løse og i forvaltningen og kommunens
udvikling. Hun kommer med mange ideer og forslag til ting, der kan gøre hverdagen nemmere eller
mere bæredygtig, og hun arbejder ihærdigt på at vinde gehør for dem. Når hun ind imellem mister
modet, fordi der ikke var interesse for hendes forslag, har hun en evne til at rejse sig igen, og
komme videre og se nye muligheder.
Hun er hjælpsom og giver en hånd, hvor der er behov for det. Det kan være at hjælpe med at læse
korrektur på tekster, at sammenskrive en kommuneplan eller at indsamle data, som andre har brug
for i deres arbejde.
Bodil Nissens kreative og musikalske talent har desuden været en fornøjelse – både når der skulle
synges for eller optrædes i revy.
Jeg kan kontaktes på mobil 51 52 02 46 eller privat 47 50 41 10, hvis der ønskes yderligere
oplysninger.

Med venlig hilsen og held og lykke med jobsøgningen
Susan Münster
Teknisk Direktør i Rødovre Kommune i perioden 1. februar 2002 – 1. februar 2006 og pr. 1. februar
2006 konsulent i Mercuri Urval A/S

