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Martin Østersø 
Søkrogen 68 A 
8300 Odder 
Tlf.: 20 66 07 05 
Hjemmeside: www.osterso.dk  
Mail: M_osterso@hotmail.com 

Født: 17-08-1973 

Profil 
 
Fra at have fokus primært på min egen lærergerning er jeg i dag fokuseret på kommunikativt at 
påvirke skoleudviklingen. Jeg bruger min journalistiske uddannelse til at dokumentere det gode 
arbejde, mine kolleger og skolen dagligt laver og hjælper med at formidle kerneopgaverne.  
 
Erhvervserfaring 
 
Freelancejournalist  Osterso.dk   2014- 
Kommunikation/journalist  Tranbjergskolen/freelance  2012-2014 
Lærer   Tranbjergskolen, Aarhus Kommune 2012-2014 
Leder   Malling Ungdomsskole  2008-2011 
Lærer   Odder 10. klassecenter  2008-2011 
Lærer   Malling skole   2002-2008 
Lærer   Rathlouskolen, Odder   1999-2002 
 
Medarbejder i fritidsklub  Skivehus skole  1997-1999 
Medarbejder i ungdomsklub Tambohus, Skive   1997-1999 
Leder af fritidsklub  Resen skole   1996-1997 
Medarbejder i ungdomsklub Jebjerg   1996-1997 
Pædagogmedhjælper  Århus   1994-1995 
Au-pair   Bruxelles   1992 
Butiksmedarbejder  Sheffield, England  1991 
 
Uddannelse 
 
Meningsdanner  Cevea   2014- 
Fagjournalist   DMJX   2011-2012 
Mentorforløb med ledere  Aarhus, Rådhuset  2008-2009 
Lederkursus   COK   2008 
Lærer   Skive Seminarium  1995-1999 
 
HF   Varde   1992-1994 
Efterskole   Hammerum   1989-1990 
Folkeskole   Vestjylland   1979-1989 
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Fag og andre relevante funktioner/projekter i mit sidste skoleår og tidligere 
 
2013-2014 
 

 Klasselærer i 7. klasse og underviser i dansk, engelsk og samfundsfag. 

 Kommunikationsopgaver/ skolehistorier / nyhedsbreve Tranbjergskolen, Aarhus Kommune 

 Producerer historierne til og administrerer Tranbjergskolens nye hjemmeside og 
Facebookside  

 Artikler til Børn og unge, Aarhus kommune, Gyldendals læringsportaler m.m. 

 Mødeleder og medlem af Tranbjergskolens øverste organ (PFU) 

 Medlem af fusionsudvalg med formål at fusionere to skoler  

 Artikelserie for Århus Lærerforening under Lockouten 

 Debatindlæg om skoleudvikling. 
 
Tidligere 
 

 Hovedansvarlig for flere større skoleprojekter: internationale udvekslingsprojekter, 
internationale skolekonkurrencer, filmprojekter og ungepolitiske projekter 

 Skrevet artikler om skolen. 

 Teamleder & teamkoordinator 

 Tillidsmand 

 Medlem af MED-udvalg og skolebestyrelse 

 Undervist i dansk, engelsk, samfundsfag, idræt, historie & matematik 

 Initiativtager til computerprojekt i en 7. klasse. Efter møder med forældrene har alle 
eleverne computere med hver dag som skolens eneste. Har ikke selv hørt om lignende 
tiltag i en 6. klasse. Udgangspunktet var mit afsluttende projekt på Journalisthøjskolen, 
hvor jeg stillede skarpt på manglende IT-strategi i den aarhusianske folkeskole understøttet 
af relevant forskning og kilder. 
 

Privat 
Jeg bor i Odder sammen med min kone Line, som er skolelærer og vores to børn. Jeg spiller golf i 
den lokale golfklub med gode venner og holder formen nogenlunde ved lige med løb og lidt 
styrketræning. Fodboldtræner i Odder for U8-drengene og har tidligere trænet børn og unge i 
både fodbold og bordtennis samt været spillende træner i en serie 3 fodboldklub. Nu satser jeg på 
sønnens karriere. Jeg har tidligere kørt Europa tyndt i tvivlsomme køretøjer, mens orlovsperioder 
med kone og børn er brugt på langtidsophold i Cuba, Frankrig og Spanien.  


