Forlængelse af ansøgningsfrist

Ollerup Friskole søger ny skoleleder
Ollerup Friskole søger en skoleleder, der vil gå forrest og sætte sit præg på skolen. Det er
vigtigt, at du har friskoletanken under huden og kan se dig selv i skolens værdier. Vi ønsker
en leder, der kan forholde sig refleksivt til skolens virke og egen ledelse.
Vores skønne friskole er over 150 år gammel og har dybe rødder i de Grundtvig-koldske
tanker om livsoplysning, demokratisk dannelse og forpligtende fællesskaber. Vi vil pirre
elevernes nysgerrighed og forundring for derigennem at gøre dem interesserede i at lære.
Skolen er vokset gennem de sidste 10 år og har nu 210 elever fra 0.- 9. klasse og en SFO
med 88 børn.
Vi er stolte af engagerede medarbejdere, elever og forældre, der vægter traditioner højt, og
tør gå nye veje. Det har blandt andet resulteret i, at skolen er i gang med en stor og
ambitiøs skoleudviklingsproces. Denne skal føre frem til, at vi om 2 år har vores egen
afslutning på 9. klasse. Skolen har besluttet at udvikle egne prøver og dermed afskaffe
folkeskolens afgangseksamen og karakterer. Vi ønsker i endnu højere grad at prioritere
fordybelse, kreativitet og faglighed.
Skolen har en sund økonomi og stor søgning af elever fra både nær og fjern. Skolebyen
Ollerup byder på et godt og tæt samarbejde med Ollerup Efterskole - sang og musik,
Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Den frie Lærerskole.
Dine vigtigste opgaver
•
•
•
•

Ansvar for den pædagogiske ledelse og udvikling samt sikre elevernes fortsatte læring
og trivsel på skolen og i SFO
Føre skolen trygt igennem den kommende proces med indførelsen af anderledes
prøver i udskolingen i tæt samarbejde med skolens medarbejdere
Ansvar for at fastholde skolens gode økonomi
Med empatisk og demokratisk tilgang skal du lede og motivere skolens medarbejdere

Vi søger en skoleleder som er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundtvig-koldsk funderet
modig og går forrest, også når det er svært
pædagogisk ambitiøs og har undervisningserfaring fra de frie skoler
synlig og nærværende og møder børnene, personalet og forældrene
med varme og hjerte
nysgerrig og undrende
demokratisk inddragende i sin ledelsesstil og kan sætte retning
god til at kommunikere på skrift og i tale
skolens ansigt udadtil
visionær, handlekraftig og struktureret
indehaver af økonomisk flair

Ollerup Friskole tilbyder:
•
•
•
•
•

at blive skoleleder for en økonomisk og pædagogisk velfungerende friskole, der tør
gå nye veje for at sikre elevernes trivsel
en sammentømret og engageret medarbejderstab
et stærkt ledelsesteam med en viceleder og en SFO leder
en friskole med stor rummelighed og plads til nye ideer
et stærkt netværk og godt samarbejde med de øvrige skoler i Ollerup - en dagligdag i et
af Danmarks smukkeste områder

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 1. januar 2023. Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og
LC for ledere ved frie grundskoler.
Ansøgning
Din ansøgning med relevante bilag, sendes senest fredag den 21. oktober 2022
til viceleder@ollerupfriskole.dk som en samlet pdf-fil. Filnavn angives med ’ansøgers navn’
og med ansøgning på første side.
Samtaler forventes afholdt 29. oktober. En evt. anden samtalerunde afholdes 8. november.
Yderligere oplysninger
Læs mere om skolen og den aktuelle proces vedrørende skoleudvikling på skolens hjemmeside
www.ollerupfriskole.dk.
Henvendelser vedrørende stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Thorkil Fonnesbech
tlf. 2972 4229 eller viceskoleleder Ulla Madsen tlf. 2057 3729.
Ønsker du en rundvisning kan dette aftales med Ulla Madsen, um@ollerupfriskole.dk.

