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Er du vores nye friskoleleder?
Langsø friskole i Vammen søger en energisk skoleleder med godt humør og et glimt i øjet,
til at stå i spidsen for udviklingen og ledelsen af skolen. En leder som har det overordnede
faglige, pædagogiske og administrative ansvar for vores skole, børnehus og SFO
Hvem er vi?
Vi er en lille friskole beliggende i et landdistrikt mellem Viborg og Hobro med 90 elever i
indeværende 14. skoleår. Vi tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse, så hele grundskoleforløbet
kan således gennemføres inklusiv afsluttende prøve. Under Langsø Friskole hører en SFO
samt Langsø Børnehus med 18 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn.
Langsø Friskole er inspireret af den Grundtvig-Koldske friskoletradition. Vores mål er, at
skabe et trygt, nært og inspirerende læringsmiljø baseret på tillid mellem voksne og børn. Vi
lægger stor vægt på almen dannelse, samarbejde og det faglige er altid i højsædet. Hertil
kommer, at vi synes det skal være sejt at være ambitiøs, involveret, pligtopfyldende og
udvise flid og ikke mindst være en rigtig god kammerat. Vi vil gerne have særlig fokus på, at
eleverne er glade og føler sig hjemme og at de opfører sig ud fra ordene:
"Det er måden hvorpå vi omgås hinanden, som viser, at vi har en god skole, og som er
fundamentet for god læring".
En flok motiverede og engagerede lærere er tæt på den enkelte elev, og tager udgangspunkt
i deres forskelligheder og det faglig niveau, således at eleverne oplever størst mulig glæde
og faglig succes. Vi mener trivsel er den vigtigste forudsætning for god læring, og derfor
forventes et tæt og gensidig samarbejde mellem skole og hjem.
Vi ønsker at bidrage til at fremme børnenes fysiske og psykiske velbefindende. Det betyder,
at vi har fokus på den gode omgangstone på alle niveauer. Vi kick-starter blandt andet
derfor hver dag med en morgensamling med fællessang og dialog. Forældrene af børn på
vores skole får reel indflydelse på barnets skolegang, som en del af et gensidigt forpligtende
fællesskab.

Din profil:
Vi søger en skoleleder, der med forståelse for friskolens værdigrundlag brænder for at
videreudvikle vores friskole i samarbejde med en engageret gruppe ansatte, elever,
forældre og bestyrelse.
Du skal være en synlig leder, med en inddragende ledelsesstil, der kan samle vores skole,
styrke fællesskabet og bidrage til udviklingen af vores pædagogiske kernefortælling, hvor
dannelse af selvstændige, nysgerrige og refleksive mennesker, er i centrum.
Vi forventer:
•
•
•
•
•
•
•

En ansøger med skoleledererfaring der brænder for skoleudvikling
En person med gejst, positiv udstråling og gode værdier såsom empati og respekt
At du har solid pædagogisk uddannelse og erfaring
At du har en anerkendende og inddragende tilgang til udviklingsarbejde
At du kan skabe følgeskab i medarbejdergruppen og har evnen til at coache
At du kan fastholde og videreudvikle et gunstigt miljø for læring og trivsel hos alle
børn og voksne – med skolens værdigrundlag som udgangspunkt
At du har lyst til at samarbejde med en engageret bestyrelse

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Et alsidigt job med fokus på udvikling i samarbejde med skolens medarbejdere,
forældre, elever og nærmiljøet.
En gruppe af dedikerede medarbejdere, der brænder for eleverne, deres læring,
udvikling og dannelse.
En engageret bestyrelse, der bidrager til skolens udvikling.
En skole placeret nær fantastisk natur med Tjele Langsø i baghaven
Vi tilbyder en institution hvor vi til stadighed arbejder for og lykkes med at have en
sund økonomi

Ansættelse:
Den nye skoleleder forventes at starte så hurtigt som muligt. Løn og ansættelsesvilkår sker
på gældende overenskomst samt efter forhandling med bestyrelsen.
Der er ansættelsessamtaler tages løbende på Langsø Friskole. Skolelederen ansættes med
reference til bestyrelsen.
For aftale om besøg (du er meget velkommen!) og spørgsmål kontaktes bestyrelsesformand
David Munk-Bogballe på 3039 8502/ davidmb@langsoe-friskole.dk
Ansøgningsfrist senest den 29. april 2022 på skolens mail: mail@langsoe-friskole.dk

