
Mindeord om Johan Schrøder (død 5. april 2019)

bestyrelsesformand for Ordrup Gymnasium 2006-15 


af Henning Thomsen, rektor, Ordrup Gymnasium 2003-2017


Johan Schrøder bestred mange tillidshverv gennem sit liv, og ét af dem var som 
bestyrelsesformand for Ordrup Gymnasium. Johan var en suveræn bestyrelsesformand for OG og 
en skattet samarbejdspartner for mig gennem mange år. Kompetent og sikker i sin rolle; bevidst 
om, at hans opgave var at skabe de bedste forudsætninger for, at jeg, ledelsen og alle andre 
ansatte kunne lykkes med den vigtige opgave, som det er at uddanne unge mennesker. Han var 
en stærk støtte i det krævende arbejde med at ændre OG til en selvejende institution og sikre en 
stærk økonomi, for han vidste, at det er forudsætningen for det, som OG er sat i verden for: at 
udvikle og styrke gymnasieelevernes læring og trivsel og - ikke mindst - at give de unge 
mennesker en dannelse med på vejen ud i et komplekst samfund og en krævende tilværelse. At 
give dem respekten for andre mennesker med som fundamentet i deres bagage.


Johan var selv OG’er (ligesom hans bror, hans onkel og to af hans sønner), og han skulle have 
fejret sit 60 års studenterjubilæum til sommer. Johan glemte aldrig, hvad det ville sige at være ung 
og være gymnasieelev. Han brændte for at give OG’s elever de bedste forhold. Da OG trængte til 
nye sciencefaciliteter og nye kantine- og samlingsfaciliteter og vi drøftede en mulig finansiering, 
sagde han: “Sådan noget skal blandt andet finansieres af folk som mig, for hvem det er gået godt 
her i livet. Det er vores pligt!” Så det gjorde han; Johan gav OG’s elever og lærere et sciencehus 
og fyldte det med udstyr.


Det var knap, at jeg kunne få lov til at offentliggøre, at han havde finansieret det. Og jeg fik ikke 
lov til at offentliggøre, at alle de elever, hvis forældre ikke bare havde råd til dyre studierejser hvert 
år i gymnasiet, alle blev støttet af Johan igennem næsten ti år. 


Samarbejdet med Johan var fantastisk: altid kompetent, altid sjovt, altid klogt. Altid generøst, 
også i en menneskelig forstand. Johan var OG’er! 


Æret være hans minde.


