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Om Trine 

 

Trine har med over 25 års erfaring fra de gymnasiale uddannelser og flere tillidshverv tilknyttet folkeskole- og ungdoms-

uddannelsesområdet et indgående kendskab til ungdomsuddannelsesområdet. Trine er rektor på CPH WEST i Ishøj – det 

første sted i landet, hvor de tre-årige gymnasiale uddannelser alle er samlet under ét tag. Trine har med en universitets-

grad som cand.polit. og en handelsfaglærereksamen en økonomisk baggrund, og hun underviser i international økonomi 

og samfundsfag på hhx. I forhold til Rådet for Ungdomsuddannelser kan følgende tillidshverv fremhæves; medlem af 

akademirådet for Ny Nordisk Skole, medlem af styregruppen for regionsprojektet Gymnasiet tænkt forfra, medlem af 

dialoggruppen Ny Nordisk Skole og medlem af eksamensdialoggruppen for erhvervsgymnasierne. Trine har mange års 

erfaring i arbejdet med, hvordan eleverne på ungdomsuddannelserne kan kombinere uddannelse og elitesport.   

Aktuelle ansættelser  

Rektor for de gymnasiale uddannelser og CPH10 på CPH WEST Ishøj 2007 -      

 

Udvalgt erhvervserfaring  

Uddannelseschef, Handelshøjsskolen Ishøj og Tåstrup 1997 - 2006 

Uddannelsesleder for HHX og internationalt samarbejde, Handelsskolen Ishøj 1996 - 1997 

Adjunkt, Handelshøjskolen Ishøj 1991 - 1996 

  

Uddannelse 

 

Sidefag Minor Studies in Social Science, Aalborg Universitet 2006 

Cand.polit., Københavns Universitet 1987 

 

Udvalgte tillidshverv 

     

Medlem af styregruppen for Feed Your Brain – samarbejde med Meyers Madhus 2014- 

Medlem af udviklingsgruppen for Brøndby Masterclass – uddannelse og elitesport 2014 - 

Medlem af Akademirådet for Ny Nordisk Skole 2014 -  

Medlem af styregruppen for regionsprojektet Gymnasiet tænkt forfra 2012 - 

Medlem af gymnasieudvalget i Danske Erhvervsskoler 2012 -  

Medlem af dialoggruppen for Ny Nordisk Skole  2011 - 2014 

Medlem af eksamensdialoggruppe for erhvervsgymnasierne 2010 -  

Medlem af følgegruppen for digitale prøver med internetadgang på stx og hhx 2008 - 2010 

 


