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Grete er et pragteksemplar indenfor vores branche grundet hendes dygtighed, hendes brede 
baggrund, strategiske tankegang og store interesse for og engagement i andre! 

 
Hendes engagement er selvfølgelig meget rettet mod de studerende samt mod udviklingen og 

kvalitetssikring af studierne, så de bliver ved at være på det høje niveau, der sikrer både den danske 
og internationale anerkendelse, der er så vigtig for os. 

Men engagementet gælder i allerhøjeste grad også os som aftagere bl.a. i industrien for at finde ud 
af, hvordan fødevareuddannelserne skal udvikles, både til studerende og som efteruddannelse – og 

dermed udvikling - af erhvervet. 
 

Grete har en solid baggrund som forsker, hvor hun med sine mange publikationer (>100) og som 
vejleder og censor for mange MSc såvel som Ph.D studerende i årenes løb har været med til at 

sætte et solidt præg på forskningen. Og ikke mindst på rigtigt mange menneskers karriere og liv. Og 
én af de ting der hænger ved er, at Grete gennem årene har udbygget og vedligeholdt et fantastisk 
netværk til mange tidligere studiekammerater, kolleger og studerende. Og mange i netværket er 

blevet reelle venner. Vi bliver ved med at blive imponerede over, hvor mange Grete holder 
kontakten med i såvel Danmark som udlandet. 

 
Grete har via forskningen bevæget sig over i lederroller på højere og højere niveau og var i ca 15 år 
leder af Institut for Fødevarevidenskab, før hun bevægede sig til flere stillinger som Prodekan for 

Uddannelse siden 2007. 
 

Grete holder den faglige fane højt, er altid velforberedt og udfordrer hele tiden sig selv til at fast-
holde at være ”den bedste version af Grete”. I det seneste år har Grete også været en del af den 

debat, der har været om krænkende adfærd på Universiteterne. Og om det er sådanne emner eller 
forhandling med andre universiteter, samarbejde med erhvervet eller som repræsentant for KU 

Science i forskellige udvalg, så er Grete ét af de mennesker, der holder fokus på at opføre sig 
ordentligt overfor alle – og lykkes med det! 

 
Grete varetager på smukkeste og klogeste vis en høj og vigtig post indenfor vores uddannelses 

system i Danmark og har vores største beundring. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mette Christiansen, formand for IDA Food Network 
 

 


