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Ny rektor til Det kristne Gymnasium 
 
Når eleverne til august vender tilbage til Det kristne Gymnasium (KG), er det med en ny og erfaren 
frontfigur. Efter 16 gode år på posten giver Karsten Hauge Mortensen chefstolen videre til Jacob 
Daniel Leinum, som er klar til at overtage førersædet med ny energi og et godt fundament.  
 
Det er kun tredje gang i løbet af gymnasiets levetid 
på 41 år, at KG skal have en ny rektor. Derfor har 
både elever, medarbejdere og andre med hjerte for 
KG været spændte på, hvem der skulle træde ind og 
føre KG videre i en god retning. KG har med Karsten 
Hauge Mortensen ved roret været i en god udvikling 
og har de senere år oplevet stor fremgang på mange 
fronter. Ikke mindst i form af flere elever, mens 
andre gymnasier får færre, og i form af udnævnelsen 
som Danmarks bedste gymnasium flere år i træk.  
 
Jacob Daniel Leinum er klar til at fortsætte de gode 
takter. Han kender gymnasieskolen indgående og 
kommer med stor pædagogisk og ledelsesmæssig 
erfaring og indsigt, som han vil bruge på at sørge for 
at KG fortsat vil være en god skole for mange 
fremtidige elever. Jacob Daniel Leinum er cand. mag 
i musik og religion, har en master i ledelse og har de 
sidste 6 år været uddannelseschef på Næstved Gymnasium. Jacob Daniel Leinum udtaler: 
 
”Jeg har stor respekt for det gode arbejde, der er opbygget gennem mange år og ser frem til at møde elever 
og ansatte. Jeg vil sammen med alle ansatte og bestyrelsen arbejde for, at KG fortsat er Danmarks bedste 
gymnasium, med stærk faglighed og en tydelig kristen profil. 
 
KG er en skole med meget flotte resultater og et godt renommé, og jeg glæder mig til at engagere mig i 
skolens liv og bidrage med de erfaringer, jeg har med mig. Det bliver spændende at finde den dynamiske 
balance mellem tradition og fornyelse i samarbejde med ansatte og bestyrelsen” 
 
Troen på Jesus er en central del af Jacob og familiens liv. Sammen med sin kone er han lige nu en aktiv del 
af Græsted Kirke på Sjælland. Med sine lutherske rødder og et ønske om at nå ud til mennesker er Jacob klar 
til at skifte til det vestjyske for at skabe gode rammer for tro og liv, både på og udenfor KG.  
 
”Som kristent gymnasium skal vi engagere os og præge det samfund og den tid, vi er en del af. KG skal 
fortsat være et trygt sted, men må ikke blive en osteklokke. Derfor ser jeg også frem til at møde 
samarbejdspartnere, byen, forældre og venner af KG, og få gode dialoger om KG’s betydning i og for 
Danmark”, udtaler Jacob Daniel Leinum.  
 
Med en god portion glæde og forventning ser man på Det kristne Gymnasium frem til at lære den nye rektor 
mere at kende. Bestyrelsesformand William Enevold Ehmsen udtaler:  
 
"Det er en stor glæde at kunne tilknytte Jacob Daniel Leinum som rektor på KG. Jacob var den bedste 
kandidat i et stærkt ansøgerfelt. Vi ser frem til samarbejdet med Jacob i årene fremover." 
 
Karsten Hauge Mortensen udmeldte i vinters, at han vil give staffen videre, da det ifølge ham var et godt 
tidspunkt, både for ham og for skolen. Han bliver på posten som rektor frem til august og fortsætter derefter i 
en kort periode som konsulent for at hjælpe til med at skabe en god overgang.  

Billede: 1 Jacob Daniel Leinum på 48 år er ny rektor på KG. Han er gift 
med Christina. Sammen har de 4 voksne børn og 1 barnebarn. 


