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Udtalelse vedr. Poul Overlund-Snrensen
Jeg var meget glad, da jeg i august 2008 kunne ansaette Poul Overlund-S0rensen f0rst i en midlerti-

dig, tidsbegraenset stilling og fra September 2008 i en fast stilling som administrativ leder i Paradisbakkeskolen (Skole 0st). Skolen bestod pa det tidspunkt af tre skoleafdelinger, og var samlet set
den nasstst0rste skole pa Bomholm. Med en udstrakt decentralisering af 0konomi og personaleledelse var det en skole med store administrative udfordringer, der forudsatte at vi havde dygtige og
kompetente faglige ledere. Poul har disse kompetencer og ban var et perfekt match til stillingen.
Den stilling, Poul bestred, indeholdt bl.a. skolearets planlaegning, 0konomistyring, daglig admini¬
strativ ledelse, skemalaegning, 0konomi og IT ansvarlig. Desuden indgik Poul i skolens samlede
ledelsesteam, og stillingen har i perioder vaeret tillagt undervisningsopgaver i forskelligt omfang.
Poul har med egne ord "et stort arbejdspensum", og han har l0st alle komplicerede ledelsesopgaver
til min fulde tilfredshed, ogsa nar der i perioder har vaeret et voldsomt tidspres. Poul har en stor

intellektuel kapacitet, og den har han bragt i spil i arbejdet i form at et stort fagligt overblik, evne til
hurtigt at sastte sig ind i nye omrader som f.eks. overenskomster, arbejdstidsregler eller administra¬
tive IT-systemer. Det er i allerluajeste grad Pouls fortjeneste at vi samlet set kom gennem de mange
forandringer i Paradisbakkeskolen pa en succesfuld made.
Jeg har i flere ar udf0rt arbejdsopgaver for skoleforvaltningen, f.eks. at skrive den kommunale kvalitetsrapport for hele skolevassenet. Da jeg i 2012 pa grund af sygdom i den nasrmeste familie matte
opgive dette job, var det naturligt at pege pa Poul som min efterf0lger. Poul sprang til med kort
varsel, og har siden varetaget denne komplicerede opgave for kommunen.
Dette siger ikke alene noget om Pouls faglige kvaliteter, men ogsa om hans menneskelige. Poul er
en teammakker, en makker man kan stole pa, en hjaslpsom kollega og pa alle omrader et menneske,

der bidrager positivt til en arbejdsplads faglige og sociale udvikling.
Igennem flere ar udviklede vi skolens lederteam bl.a. ved en professionel teambuilding med helt
uvante udfordringer i naturen - i m0rke om natten. Her viste Pouls menneskelige kvaliteter sig fra
den allerbedste side: Poul taenker team, han hjaelper og understotter sit team, han er ikke bange for
at ga forrest og han opmuntrer sine kolleger til at kaste sig ud i nye opgaver. Poul er den makker,
man kan stole pa, og som aldrig svigter.
I forbindelse med en kampagne til fordel for lasreruddannelsen blev Poul ikke overraskende af eleveme i 9. klasse, som han underviste bl.a. i kristendomskundskab, udpeget til "skolens bedste laerer"

Jeg forlod Paradisbakkeskolen i 2013, men som det fremgar, har jeg vasret sasrdeles tilfreds med
samarbejdet med Poul.

Jeg^^medgj^e Paul Qverlund-S0rensen min bedste anbefaling.
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