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Pr. 15. januar 2021 er Grennessminde Birkerøds bestyrelse konstitueret således: 

 

 Jesper Wass Hansen 
Formand. Har været medlem af bestyrelsen siden 2013. Jesper 
har en bred ledelseserfaring som skoleleder, skolechef og adm. 
chef inden for det kommunale skoleområde. Han har stået i 
spidsen for en række udviklings- og innovationsprojekter i den 
kommunale offentlige forvaltning, og har arbejdet både med pro-
jektledelse og udvikling af procesredskaber og metoder til sty-
ring af komplekse mål. Har erfaring med professionelle lærings-
fællesskaber, læringsledelse og deep learning bl.a. gennem stu-
dieophold i Ontario, Canada. Har en Master i offentlig admini-
stration (MPA) fra CBS samt en række lederuddannelser og di-
plomuddannelser i kommunikation og innovationsledelse. Har i 
12 år været censor på Diplomuddannelse i Ledelse og Den Of-
fentlige Lederuddannelse og har siden 2018 været tilknyttet kon-
sulenthuset Cubion som chefkonsulent. Jesper er født i 1957, 
gift med studievejleder Sanne Wass Christensen, far til to 
voksne døtre og bor i Skodsborg. 

 

 

Mette Lindberg 
Næstformand. Har været medlem af bestyrelsen siden 2011. Hun er cand. 
comm. fra RUC med speciale i kommunikation, organisationsudvikling og 
-læring, og har efterfølgende suppleret sin faglige baggrund med uddannelse 
i ledelse og projektledelse. Mette er censor på kommunikationsuddannelsen 
på RUC. 
Mette arbejder som CCO for UIA 2023 CHP, som er en verdenskongres om 
arkitektur og design relateret til FN’s verdensmål, der finder sted i 2023. Hun 
er desuden ejer af LindbergCPH, som er et kommunikationsrådgivningsfirma 
samt associeret partner i Urban Creators, der arbejder med byplanlægning 
og udvikling. Mette har tidligere arbejdet i Realdania både som medlemschef 
og som specialrådgiver. Inden da har hun både været selvstændig kom-mu-
nikationskonsulent og rådgiver i private virksomheder. Hun har siddet i flere 
advisory boards bl.a. for ”Go Green Denmark” som er et netværk af bære-
dygtige virksomheder og forretninger. 
Mette er født i 1963, mor til to voksne døtre og bor i Charlottenlund. 
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Peter Ulholm 
Har en bred ledelseserfaring som direktør, chef og bestyrel-
sesformand. 
Han har et solidt kendskab til grundskole og uddannelse og 
en stor viden både praktisk og teoretisk om skoleudvikling. 
Peter har stærke kompetencer inden for innovation, strategi 
og analyse og har International erfaring og udblik. 
Han har desuden en bred uddannelsesbaggrund med et in-
ternationalt lederuddannelsesforløb på Insead og Harvard. 
Han er desuden cand.pæd., bachelor i historie, 1. del socio-
logi og uddannet lærer. 
Peter er født i 1958, gift med ledende overlæge Birgitte Wel-
cher, far til to voksne døtre og bor i Farum. 

 

 

 

Christian Høegh Aziz 
Christian har, med rang af kaptajn, de seneste fem år haft ansvar for al 
undervisning og træning af såvel soldater som sprogofficerer ved Forsva-
rets Sprogskole, Forsvarsakademiet. Han har været udsendt til Irak i 
2019 og US Centcom i starten af 2020. Inden han kom til Forsvarsakade-
miet var han tosprogskonsulent og teamkonsulent i Gladsaxe Kommunes 
PPR og før det skoleafdelingsleder ved Røde Kors Asylcentrene i Sjæls-
mark og Auderød. Christian har en lærerbaggrund og en 1-årig systemisk 
lederuddannelse fra Rambøll Management og er i gang med en ph.d. i le-
delse. Han har også en søfartsuddannelse, der har bragt ham jorden 
rundt samt en uddannelse som sprogofficer i arabisk. Desuden er Chri-
stian forfatter og foredragsholder tilknyttet Athenas. 
Christian er født i 1981, gift med skolesekretær Helle Bruun, far til to 
drenge og en pige i alderen fra fire til 13 år og bor i Slagslunde. 
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 Julie Bohn Rasmussen 
Med en baggrund som Cand. Soc. i Socialt Arbejde har hun otte 
års erfaring med at udvikle og drive sociale indsatser i idræts- 
og foreningslivet som landsdækkende konsulent og programle-
der i Danmarks største breddeidrætsorganisation DGI. Hun har 
desuden arbejdet i en studiestilling som foreningsguidekoordina-
tor i Dansk Flygtningehjælp, og har også arbejdet som prakti-
kant i Social- og Integrationsministeriet. 
Julie har oprindelig en bacheloruddannelse i journalistik og kul-
tur- og sprogmødestudier fra RUC. 
Hun har også arbejdet med politikudvikling på børne- og under-
visningsområdet for børne- og undervisningsordfører Lotte Rod 
(MF for De Radikale) og sidder i bestyrelsen for Trekløveren 
som driver tre børnehuse for Gentofte Kommune. 
Julie er født i 1985, gift med Jacob Ensbye, Senior Koncerncont-
roller i Jensen Gruppen, mor til to drenge på syv og fire år og 
bor i Vangede. 
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