
Baggrund: 

Yasar er tidligere skoleleder på Amager Fælled Skole (2007-2014), pædagogisk souschef på Rådmandsgade Skole og 

ledelseskonsulent i Rudersdal Kommune. I dag arbejder Yasar som skoleleder på Glostrup Skole.    

Han kom til Danmark som 15-årig fra tyrkisk Kurdistan. 

Yasar har været medlem af Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration 2009-2013 og af KL arbejds-

gruppe om skolens indhold.  

Citat: 

”Jeg er naturligvis utrolig glad for at blive udpeget til formand for rådet, som jeg synes er sammensat bredt og repræ-

sentativt hvad angår faglige kompetencer, personlige erfaringer og geografi. Jeg er mig fuldt bevidst, at det er et stort 

og kompliceret område, der kan vække mange følelser, og netop derfor er der også brug for, at vi tager debatten med 

udgangspunkt i viden og erfaringer fra virkelighedens verden, så vi kan få en så kvalificeret og nuanceret debat som 

overhovedet muligt.”  

 Skolelederstillingen på Glostrup Skole er mit drømmejob, og jeg er både beæret og stolt over den tillid og det 

ansvar, der bliver betroet mig. Jeg er ydmyg over den store opgave med at skulle stå i spidsen for en af Danmarks 

største folkeskoler med ca. 2.200 elever og 300 medarbejdere – ikke mindst i en tid, hvor folkeskolen står midt i 

en kæmpe transformationsproces. Glæder mig rigtig meget til opgaven og udfordringerne, og til at vi i et ægte 

lærende professionelt samarbejde og fællesskab med alle de gode kræfter omkring Glostrup Skole, skal føre sko-

lens gode udvikling videre med at skabe én fælles skole og sikre en høj faglig kvalitet og trivsel – både for alle 

elever og medarbejdere. 

Læs mere på skoleliv.dk/art5974823 

Glostrup Lærerforening, fraktion 4. 

Kære medlemmer.  

Januarturen, 24. januar, 
inviterer Jer til at høre 

Yasar Cakmaks  
(Glostrup Skoles inspektør) 

visioner med  
Glostrup Skole. 

Tid og sted: Onsdag den 24. januar kl. 10.45. Glostrup Fritidscenter, møde-

lokale 5. Yasar vil fortælle om sine visioner fra 11.00 til ca. 12.00. 
Tilmelding: til kredskontoret senest torsdag den 18. kl.12. Tlf. 43444818 el-

ler 010@dlf.org. 
Pris: kr. 100,- 

Evt. framelding: Til Jens på 40481899. 
Spisning: På Cafe A.  

Næste tur: Tirsdag den 20. februar. 

Venligst  Britta, Jan og Jens. 


