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NY SKOLE PÅ 5 DAGE
Bag facaden på vores skoleinspektør
Søren Toft Mølgaard. Almindelig
mand med job og familie, eller er der
mere bag ydre hårde facade. Læs med
her og find ud af meget mere om den
uhyggelige mand der styrer vores
skole.
Søren Toft Mølgaard er vores kære
leders fulde navn. Han er 38 år gammel
og en 191cm høj mand med mørkt hår og
grønne øjne, som bruger størrelse 45 i
sko. Hans vægt var ikke noget, der skulle
holdes hemmeligt, og han udtalte stolt at
han nu vejer 94kg, selvom han ikke er
sikker på han vejer det, når ugen er
omme.

Søren er født i Glostrup på Sjælland.
Hans mor tvang ham med til Ranum som
treårig, hvilket han udtaler, han ikke var
særlig imponeret over. Derved kan vi
erklærer ham for skilsmissebarn. Han
udtaler, at hans mor stadig bor i Ranum
som forstander for Ranum skoles SFO,
og at hans far bor i Ishøj.
Han har tre halvsøskende på sin fars side,
og en lille søster, der går på efterskole,
som hans siger, ”hun er en klar
efternøler”, da der er 21år i mellem dem.

Han bor på Mølgaardvej med sin kone og
sine tre børn. Mads der starter i første
klasse efter sommerferien, og
tvillingerne Emma og Malthilde, der blev
konfirmeret i år. Da han ikke er særlig
glad for at binde sig valgte han og hans
nuværende kone at blive viet på rådhuset.
De har for nylig haft kobberbryllup, og
valgt at blive gift en kirke, da Søren
endelig følte sig moden nok til det.

Vi spurgte ham, hvad der fik ham til at
vælge, at vi skulle lave skolen om på fem
dage, og han svarede ganske hurtigt og
sikkert, at han var pinlig berørt over
skolens nuværende udsende. Han udtaler,
at han føler sig pinlig berørt over at vise
skolen rundt til de nye elever og deres
forældre.

Han har stort set brugt hele sit liv på at
gå i skole, for at få de basale færdigheder
med. Han startede på gymnasiet og gik
derefter videre til seminariet. Han blev
færdig i 2001 med uddannelse i fagene
idræt og samfundsfag, og har også
undervist i biologi og IT på Aalestrup
realskole, indtil han startede som
skoleleder på vores skole i februar 2014.
Dette er han ganske tilfreds med og
siger, at han elsker at hundse rundt med
både lærerne og eleverne.

Søren løber i sin fritid, men er derudover
ikke særlig aktiv da kun spiller fodbold
på grund af sin søn. Han synes, at
akrobatik var mere ham, da han gik til
gymnastik for mænd for en del år siden
inden fodbolden tog fat.
Han elsker god mad og mad, der er gjort
noget ud af, men udtaler selv, at han
enormt kræsen, da han hverken kan lide
rødvin, hvidvin og kaffe og derfor kun
drikker vand og mælk. Han synes dog, at
hans kræsenhed er blevet bedre med
årene.
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