Vendsyssel Friskole søger skoleleder
Har du lyst til at stå i spidsen for en ambitiøs medarbejdergruppe, der har mod på og lyst til udvikling og
nytænkning? Så har vi en skole med en masse dejlige børn i skønne omgivelser, og en kultur båret af et højt
fagligt niveau!
Her på Vendsyssel Friskole er vores værdier flettet sammen. Vores opfattelse er, at tingene hænger
sammen, så en god skolegang på Vendsyssel Friskole er et samspil mellem relationer, kreativitet og
faglighed ud fra det enkelte barns forudsætninger.

Som vores nye leder forventer vi,
•
•
•
•
•
•

At du er glad for børn og en god formidler
At du er tydelig i din ledelse og kommunikation
At du har administrativ forståelse og er økonomisk ansvarlig
At du har idéer og kompetencer til at udvikle skolen og de ansatte
At du har mod og initiativrig til at afprøve mulighederne indenfor friskoleformen
At du som frontfigur kan eksponere skolen længere ud end til det nære lokalsamfund
Som menneske forventer vi,

•
•
•

At du kan du skabe tillidsfulde relationer
At du er en god og autentisk kommunikator
At du er synlig og nærværende som rollemodel i personalegruppen, i samarbejdet med forældrene og som
skolens frontperson i lokalområdet
Om os kan du forvente, at
Vi er en friskole. Det vil sige, at vi ikke er en heldagsskole, men en skole, hvor vi vægter, at eleverne har et
frirum efter skoletid, hvor de kan dyrke deres fritidsinteresser, men vi følger selvfølgelig timetallet fra
folkeskoleloven og tilbyder folkeskolens prøver for 9. klasse.
På Vendsyssel Friskole prioriterer vi kropslig udfoldelse og praktiserer en anerkendende og positiv ånd i
naturskønne omgivelser.
Skolens størrelse giver børnene et godt overblik og den nødvendige tryghed, der er forudsætningerne for
trivsel, læring og udvikling.
Vi har en antagelse om, at børn godt kan lide at blive udfordret; stå på tæer og vise deres kundskaber og
produkter frem. Derfor stiller vi krav fagligt, personligt og socialt, så den enkelte på sigt bliver godt rustet til at
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Vi har i øjeblikket 97 elever fordelt på 10 klassetrin fra 0. – 9. klasse i flotte rammer og med gode
udfoldelsesmuligheder ude som inde. I vores SFO har vi 40 børn indskrevet. Samlet vil du blive leder for i alt
13 ansatte.
Stillingen ønskes besat den 1. februar 2019, men vi venter gerne på den rette. Ansættelsesvilkår fastsættes i
henhold til gældende overenskomst på området samt vejledning fra Dansk Friskoleforening.

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skolens bestyrelsesformand Juanita Persson på
mobil 40 94 30 10 eller skolens konstituerede skoleleder og daglige souschef Bettina Lauritzen på mobil 25
85 02 19.
I hele rekrutteringsprocessen får ansættelsesudvalget hjælp af konsulent Flemming Horsfeldt, som du også
er velkommen til at kontakte på 25 28 28 14.
Ansøgning med CV, referencer og relevante bilag sendes til bettinalauritzen@vendsyssel-friskole.dk senest
den 30. november 2018.
Samtaler forventer vi at afholde lørdag den 15. december 2018.

