
 

Tilbage til Falkonergården med nye erfaringer. 

Marianne Munch Svendsen bliver ny rektor på Falkonergårdens Gymnasium og HF 

Bestyrelsen på Falkonergårdens Gymnasium og HF har sagt farvel til Kirsten Cornelius, der har 

valgt at gå på pension. Falkonergården har valgt at ansætte Cand. Mag. Marianne Munch Svendsen 

som gymnasiets nye rektor. Mariannes faglige ballast består af fagene Idræt, Geografi og Historie. 

Der var et stærkt søgefelt på 25 kvalificerede ansøgere, en enig bestyrelse står bag udvælgelsen af 

Marianne Munch Svendsen.  

Marianne kommer fra en stilling som vicedirektør på Campus Bornholm, og har 11 års erfaring med 

ledelse af gymnasiale uddannelser (5 år som uddannelseschef for handelsgymnasiet (HHX) i 

Roskilde og 5½ år som rektor på Odsherreds Gymnasium (STX). Tidligere var Marianne ansat som 

adjunkt på Falkonergården i perioden 1994-2005. Hun har derfor et godt kendskab til skolen og 

dens særlige TEAM Danmark profil.  

Bestyrelsesformand Henrik Toft Jensen ser frem til samarbejdet: ”Vores nye rektor er en engageret 

leder med en naturlig, positiv autoritet og stærke empatiske kompetencer. Hun er 

udviklingsorienteret og har et stærkt fokus på at sikre et ambitiøst pædagogisk og fagligt miljø til 

gavn for skolens elever. Falkonergården vil også fremadrettet være et attraktivt og velsøgt 

gymnasium.   

Hvis man har spændende sports- og idrætsambitioner, og hvis man søger et gymnasium med store 

og spændende faglige udfordringer, vil Falkonergården tilbyde et godt studieliv med almendannelse 

og demokrati som tydelige ambitioner. I bestyrelsen glæder vi os til samarbejdet med Marianne og 

med pædagogisk råd.” 

Marianne Munch Svendsen udtaler: ” Falkonergården betyder noget helt særligt for mig. Det var 

her jeg startede som underviser i 1994 og her jeg blev oplært som underviser af nogle meget 

dedikerede og ambitiøse fagkolleger. Samtidig fik jeg mange af Falkonergårdens værdier ind under 

huden, og jeg har haft dem med mig i mit videre virke på de skoler, hvor jeg har været leder. For 

mig er det derfor et drømmejob at kunne videreføre og videreudvikle disse værdier sammen med 

skolens ansatte og elever.    

Marianne Munch Svendsen starter som rektor den 01. 03 2018, og vil byde velkommen tirsdag den 

23/1, kl 19:30, hvor skolen holder orienteringsaften for kommende elever. 

Kort om Marianne Munch Svendsen: Marianne er født i 1965 og er uddannet cand. mag i historie 

og geografi fra Roskilde Universitet og har ydermere et bifag i idræt fra Københavns Universitet. 

Marianne har ligeledes en Master i gymnasieledelse fra SDU og hun sidder i bestyrelsen for 

Gymnasieskolernes Lederforening.   

Marianne er bosat i Roskilde med mand og to børn på henholdsvis 18 og 22 år.   

For yderligere information kan følgende kontaktes:  

Kommende rektor Marianne Munch Svendsen E-mail: mms@cabh.dk Tlf.: 60121801 

Bestyrelsesformand Henrik Toft Jensen E-mail: htj@ruc.dk Tlf.: 38874996 


