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Ny forstander på Tietgen blev
grebet af undervisning:
- Livet kan tage så mange sving

Dorte Isager tiltrådte stillingen som forstander på Tietgen Business 1. maj, efter tidligere
forstander Bo Ravn valgte at trappe ned på arbejdslivet.
Som ung drømte Dorte Isager om job i Frankrig, men i dag er drømmejobbet - heldigvis
- hendes eget. Nemlig som forstander på Tietgen Business i Odense.
- Jeg troede, jeg skulle bo i Paris og arbejde på ambassaden, men så formede livet sig
anderledes.
Det var ungdomsdrømmen for 47-årige Dorte Dons Isager, der netop er tiltrådt stillingen
som forstander på Tietgen Business i Odense, efter at tidligere forstander Bo Ravn
valgte at trappe arbejdslivet ned.
I stedet har Dorte Isager nu boet i Odense siden 1992. Drømmen om Paris blev nemlig
overskygget af mødet med ægtemanden, og derudover var der pludselig noget andet,
der optog hende - at undervise.
- Jeg blev grebet af undervisning og læring. Noget af det mest meningsfulde er at rykke
folk og give dem noget, de kan bruge senere i livet, siger hun.
- Man har en plan for livet, men så sker der bare så meget, der kan forandre det. Mange
unge synes, de skal have en klar plan. Men lad nu være. Livet kan tage så mange
sving, siger Dorte Isager.
I dag har hun arbejdet på uddannelsesinstitutionen Tietgen i 16 år, først som
underviser, senere med mere ledelsesansvar og nu som forstander.
Frankrig er dog ikke helt glemt, og i de forgangne år har der været tid til at besøge
Paris, og i sommerferien går turen til Sydfrankrig.
Drømmejobbet
- Det her er drømmejobbet for mig, siger Dorte Isager glad om den nye stilling.

- Jeg føler mig privilegeret over, at jeg har fået den opgave. Jeg får lov til at beskæftige
mig med det, jeg synes er allermest vigtigt, nemlig uddannelse og dannelse både af
unge, men også af folk, der skal videreuddannes.
Som forstander står hun nu over for en vigtig opgave med at sørge for at uddannelsen
også i fremtiden kan tiltrække unge til de merkantile uddannelser, i en tid hvor
ungdomsgenerationen søger mod gymnasierne.
- Jeg synes, at vi som erhvervsuddannelse er i modvind. Man sagde, der skulle være
adgangskrav til gymnasiet, men det er jo elastik i metermål. Det giver ikke en søgning
mod erhvervsskoler. Og som en merkantil erhvervsskole synes jeg godt, vi kan føle os
overset i det politiske landskab på trods af, at der er stort behov for merkantile
kompetencer derude.
Der bliver holdt velkomstreception for Dorte Isager torsdag den 6. juni på Tietgen i
Odense.
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