
 

Ryslinge Friskole søger ny skoleleder pr. 1. august 2019 

Ryslinge Friskole blev etableret i 1856 og er i dag en velfungerende Grundtvig-Koldsk friskole med egen 

vuggestue, børnehave, SFO og klubordning. Vi har 180 elever på skolen og 70 børn i børnehave og 

vuggestue. Selvom hverken Grundtvig eller Kold lever længere, så lever deres tanker og ånd i bedste 

velgående på Ryslinge Friskole. Fællesskab, faglighed, det levende ord, musik og kreativitet vægtes højt. Det 

er en afgørende del af vores værdigrundlag at dannelse omfatter både det faglige og det menneskelige, og 

vi altid tager udgangspunkt de værdier, vi ønsker at videregive til vores elever. Vi er en karakterfri skole, og 

vi anvender en alternativ afgangsprøve.  

Som skoleleder på Ryslinge Friskole har du det overordnede ansvar for hele institutionens pædagogiske og 

økonomiske grundlag og retning. Du er den samlende figur og står i spidsen for de daglige samlinger, årets 

særlige begivenheder og er skolens ansigt udadtil i lokalsamfundet. Ledelsen af Ryslinge Friskole foregår i 

samarbejde med bestyrelsen og afdelingslederne for henholdsvis SFO og Børnehave. Dagligdagens opgaver 

løses i samarbejde med skolens øvrige medarbejdere. Det administrative arbejde udføres i tæt samspil med 

skolens sekretær. Som skoleleder har du få undervisningstimer og kan lejlighedsvis indgå som vikar. Du skal 

sammen med medarbejderne kunne samle skolen om en klar fælles identitet og samtidig klargøre, hvilken 

vej skolen skal bevæge sig i. 

Kvalifikationer: 

• Du har kendskab til og interesse for de Grundtvig-Koldske skoler  

• Du har grundskoleerfaring fra de frie skoler 

• Du kan lede og har lyst til at lede 

• Du kan lide børn og har blik for kerneopgaven 

• Du kan prioritere og uddelegere 

• Du er en dygtig administrator og er god til at planlægge og sætte rammer 

• Du er lydhør og møder børn, forældre og medarbejdere med anerkendelse og respekt 

• Du kan omsætte skolens værdier til hverdag 

• Du er en tydelig leder, der står fast, når det er nødvendigt 

• Du løser konflikter og ser denne opgave som en selvfølgelig del af ledelsesansvaret 

• Du kan inspirere og motivere både børn, forældre og medarbejdere så vi i fællesskab skaber den 

bedste skole 

Vi glæder os til at høre fra dig og regner med at du som interesseret ansøger kontakter bestyrelsesformand 

Klaus Even Enevoldsen med henblik på en rundvisning på skolen. Formanden kan endvidere kontaktes ifm. 

yderligere information og spørgsmål: 26393570 eller klaus@even.dk. 

Ansøgningen sendes elektronisk til ryslingefriskole@even.dk inden d. 23. maj 2019 kl. 16.00. Samtalerne 

afholdes i ugerne 24 og 25, med ansættelse pr. 1. august 2019. 

Alle ansøgninger behandles fortroligt af ansættelsesudvalget. 

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Aflønning forhandles 

i intervallet 433.948 - 520.315. 


