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Rektor kender hver en afkrog og
gør klar til at høste gevinsten
SKOLE: Thomas
Thrane, ny rektor
på NGG, vil styrke
de danske elevers
globale udsyn ved et
tættere samarbejde
med de internationale elever. Det
fokus kommer af, at
han har skolen liggende i sin DNA.
Af Steffen Slot
KOKKEDAL: Der findes ikke
en del af skolen i Cirkelhusets bygninger, hvor Thomas Thrane ikke har arbejdet. Han har som lærer
undervist de yngste klasser
i grundskolen, haft ansvaret for den internationale
skole, grundlagt skolens
Sportscollege og været pædagogisk leder og fra 2019
været vicerektor.
Nu her han udnævnt som
rektor på den skole, hvor
han har arbejdet siden 1997
- Danmarks største privatskole, som Thomas Thranes
far, Jan Thrane, grundlagde
i 1983. Og netop den bagage
ser Thomas Thrane som en
af sine største styrker i sin
rolle som rektor.
- Jeg har været og arbejdet
i alle kroge af skolen, og jeg
har skolens værdisæt siddende i mit DNA. Jeg føler
mig godt rustet til at være
den øverste leder, fordi jeg
har et så stort overblik og
kan lægge en retning, der er
udviklingsorienteret, men
samtidig også er brugbart
i hverdagen, siger Thomas
Thrane, der har sine tre
børn gående på skolen.
Han husker stadig den
dag, hvor en af hans drenge
kom hjem fra SFO’en og glædestrålende fortalte, at han
havde leget med en engelsk
dreng, selvom ingen af dem
rigtig forstod hinanden.
Det klarede de med fagter
og smil, og Thomas Thrane
fortæller anekdoteten, fordi
han selv igennem årene har
følt samme glæde, når der
var god kontakt mellem eleverne på den internationale
skole og grundskolen.

Et globalt udsyn

Netop den del skal styrkes
med Thomas Thrane som
rektor, fordi det giver god
mening i en verden, der bliver stadig mere globaliseret.
NGG har en international
skole for familier, der er udstationeret i Danmark i typisk tre-fem år.
Lige godt 300 børn går på
den internationale afdeling,
og de vil også have gavn af

En lille bid af den globale verden er samlet på NGG, der har grundskole, gymnasium og en international skole. Det indbyrdes samarbejde mellem internationale elever og danskfødte elever vil rektor Thomas Thrane styrke, fordi det vil gavne alle børnene i en globaliseret verden .
Foto: Allan Nørregaard
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Vi ligger fem minutter fra DTU’s Science
Park, og det skal vi selvfølgelig udnytte endnu
mere.
Thomas Thrane

men samarbejdet om fælles undervisningsforløb på
den internationale skole og
grundskolen skal styrkes og
sættes i system.
Efter mange års forarbejde
håber NGG desuden at kunne tilbyde et internationalt
gymnasieforløb - en IB - fra
næste skoleår, så synergien
også kan høstes for skolens
ældste elever.

Naturfag og dannelse

en undervisning tættere på
de danskfødte elever.
- Jeg vil gerne have, at flere
af skolens elever skal smage på det internationale,
det globale. Vi kan gøre det
ved at samarbejde i undervisningen om forløb, der for
eksempel kunne handle om
forskellige måder at se på
den grønne omstilling, og
det kunne også være i sprogfagene. Det vil give værdi til
de internationale elever, fordi det har stor betydning for
deres familier, at børnene
falder hurtigt til i Danmark,
og at forældrene får danske
bekendte. Og det er lettere,
når børnene hurtigt lærer
nogle få danske ord og får
danske kammerater, siger
Thomas Thrane og tilføjer,
at der selvfølgelig har været
samarbejde igennem årene,

De naturvidenskabelige fag
vil også få et nøk opad på prioriteringslisten, selvom de
allerede står højt. Thomas
Thrane er uddannet matematiklærer, og det fornægter sig ikke.
- Vi ligger fem minutter fra
DTU’s Science Park, og det
skal vi selvfølgelig udnytte
endnu mere. STEM-fagene - Science, Technology,
Engineering, Mathematics
- skal opad, og vi øger også
vores fokus på teknologisk
forståelse som en del af forløbet med digital dannelse,
som begynder allerede i 0.
klasse. Vi vil aldrig fjerne
den analoge undervisning,
men de digitale platforme er
et sted, hvor vi kan nå vores
elever, fordi det er en del af
deres hverdag, men teknologien kan også styre os, og det
skal vi forberede eleverne
på, siger Thomas Thrane.

Ingen dato for ny
skole, men fremdrift
NYBYGGERI: Bestyrelsen for NGG og
ledelsen er holdt op
med at sætte dato
på start for nyt
skolebyggeri, selvom alle på skolen
venter i spænding.
Når byggestart sker,
bliver det med minimal forstyrrelse af
undervisningen.

Af Steffen Slot
KOKKEDAL: Kabalen har vist
sig at være svær at lægge.
Byggeriet af en ny skole til
afløser for de gamle Cirkelhus-bygninger skal bæres
frem af planerne om et nyt
butikscenter og boliger, men
lokalplanen lader vente på
sig.
Det skyldes, at politikerne
skal finde den rette balance
- særligt efter protester fra
handelslivet i Hørsholm, der

frygter at tabe omsætning
og dermed udpine bymidten.
NGG havde en kort overgang ejerskabet til Cirkelhuset, og det er det forløb, der
giver skolen en mulighed for
at få bedre skolebygninger i
en aftale med de investorer,
der vil bygge på arealet.
- Vi glæder os til, at der
kommer en løsning, men vi
er holdt op med at sætte en
dato. Efter vores oprindelige
plan skulle vi jo have indviet bygningerne nu. Derfor
har bestyrelsen besluttet,
at vi først melder noget ud
til forældrene, når vi ved
noget helt konkret. Men den
nye skole rykker tættere på,
og det ser vi frem til, siger
rektor Thomas Thrane og
tilføjer:
- Vi har planerne klar for
en ny skole. Arealet er så
stort, at vi kan bygge på en
måde, hvor det ikke vil genere undervisning, i al fald
ikke særlig meget. Og så er
Cirkelhuset jo stadig funktionsdygtigt. Der er rigtig
mange ting ved Cirkelhusets arkitektur, som jeg sy-

FAKTA
■■Thomas Thrane er ny
rektor på Nordsjællands
Grundskole og Gymnasium samt HF, hvor han
overtager efter Claus
Campeotto.
■■Han er 46 år gammel og
er gift med Heidi Thrane.
De har børnene Lasse på
9 år, Andreas på 14 år og
Nicolaj på 17 år.
■■Siden 2019 har Thomas
Thrane været vicerektor
på NGG med ansvar for
gymnasiets udvikling og
daglige drift.

nes er fantastisk, men bygningerne er bare ved at være
så utidssvarende, at der skal
ske noget - og at reparere de
gamle bygninger vil være
for dyrt i forhold til at bygge
nyt, siger Thomas Thrane.

