MIN Friskole i midten af Norddjurs søger skoleleder
Vi søger en leder til vores helt nye friskole ved Ørum Djurs.
Har du lyst til at starte en friskole helt fra bunden, så er vi lige nu 97 børn og familier som er klar. Vi har en
profil hvor bevægelse, teknologi og læring praksis er i fokus. Er det også lige dig, så kig her.
Friskolen er en helt ny skole i midten af Norddjurs kommune. Skolen har adresse i Ørum Djurs og starter i
august 2020. Vi forventer at blive en skole med masser af glade børn fra 0. til 9. klasse, samt SFO og
juniorklub. Skolen har en stor lokalforankring og tæt samarbejde med områdets foreninger og erhvervsliv.
Friskolen har en målsætning om at eleverne som minimum opnår et niveau på folkeskolens
afgangseksamen. Se mere på vores hjemmeside: www.min-friskole.dk.

Vi forventer at du:










Har en læreruddannelse
Har ledelseserfaring og brænder for både ledelse og undervisning
Har økonomisk overblik og erfaring med skemaplanlægning
Kan være tydelig og håndtere komplekse problemstillinger og
konflikter professionelt
Kan motivere andre omkring dig til at arbejde sammen omkring et
fælles mål
Kan sikre trivsel, arbejdsglæde og udvikling for såvel elever som
personale ved at være dialogskabende og løsningsorienteret
Vægter høj faglighed og besidder en faglig begejstring som smitter
af på eleverne
Er åben, empatisk og har humor
Er sparringspartner med skolens bestyrelse

Dine ansvarsområder og arbejdsopgaver:





Er øverst pædagogisk ansvarlig
I tæt samarbejde med bestyrelsen styrer skolens overordnede økonomi
Varetager skolens daglige økonomi
Underviser i ca. 15 timer om ugen

Vi tilbyder dig:






At være med til at forme en helt ny friskole
At du sammen med personale, bestyrelse og forældre kan opbygge en helt ny skolekultur
At være en del af et stort fællesskab hvor du bliver en del af et aktivt lokalsamfund
At være en del af en mindre skole hvor alle kender hinanden og har mulighed for at skabe gode
relationer
En engageret bestyrelse med en åben og direkte dialog

Henvendelse:
Kan ske til bestyrelsesmedlemmerne Kathrine Jun Larsen, mobil 2513 7484, eller Joachim Glerup Andersen,
mobil 2939 8343. Alle ansøgninger og henvendelser behandles fuldt fortroligt.

Løn/ansættelse:
Ansættelse sker iht. organisationsaftalen for ledere på det frie grundskoleområde.
Ansættelse pr. 1. april 2020

Ansøgningsfrist:
Søndag d. 2/2 2020. Ansøgning sendes samlet i PDF format til: info@min-friskole.dk.
Ansættelsessamtaler foregår i uge 6.

