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Velfungerende friskole i det smukke Odsherred søger ny skoleleder pr. 1. juni 2021 

 

Efter 11 gode år på Nr. Asmindrup Friskole har vores dygtige skoleleder valgt, at tiden er inde til et jobskifte, 
og han vil fra efteråret være daglig leder i vores kommende børnehave. Derfor søger vi nu en ny skoleleder, 
der pr. 1. juni kan tiltræde stillingen og i samarbejde med den øvrige ledelse, administration og bestyrelse kan 
lede vores skole videre. 

 

Brænder du for ledelse af en friskole med fokus på udeskole og bevægelse, og kan du tilmed se dig 

selv som aktiv deltager i netop denne profil, så læs videre nedenfor. 

Nr. Asmindrup Friskole åbnede i 2010 dørene for 55 elever, og er siden vokset til 188 elever fordelt i 0.-9. 
klasse og 24 medarbejdere fordelt i skole, SFO og juniorklub. 

Vores profil bygger på bevægelse og udeskole, og med vores skønne udearealer byder vi hver morgen velkom-
men med fælles morgenløb. Vi har skolehaver til brug på skemalagte udedage for 0. til 6. klasse, ligesom vi er 
heldige at have fået anlagt en undervisningsplads i den lokale skov. 

På Nr. Asmindrup Friskole har vi løbende fokus på høj trivsel i klasserne og blandt de ansatte, men også trivsel 
mellem skole og forældregruppe vægtes højt. Det er derfor vigtigt, at du som vores kommende skoleleder for-
står at kombinere personlig gennemslagskraft med en anerkendende, nærværende, motiverende tilgang til 
børn, medarbejdere samt forældre. Og ikke mindst god humoristisk sans. 

 

 Vi tilbyder vores kommende skoleleder: 

• En særdeles velfungerende og eftertragtet friskole, som jævnt fordelt over skoleåret byder nye elever 
velkomne og har ventelister til opstart i skole flere år frem. 

• En et-sporet skole med 188 velfungerende og aktive elever i klasser med max 20 elever. Et bevidst valg 
taget af skolebestyrelsen, da vi mener, at det skaber trygge rammer for vores elever og dermed det 
bedste undervisningsmiljø. 

• I forhold til vores profil har vi en alsidig gruppe af dygtige, kompetente og ambitiøse medarbejdere, som 
med frie hænder i forhold til undervisning er dygtige til at udvikle og dele ideer til nye måder til 
undervisning. Medarbejdergruppen nyder og værdsætter det gode samarbejde, fællesskabet og det gode 
grin. Alt i alt en medarbejdergruppe, hvor personaleomsætningen hidtil har været relativ lav. Lærerne 
arbejder i øvrigt ikke med fuld tilstedeværelse. 

• En afvekslende og dynamisk hverdag, hvor du har nær kontakt med elever og forældre - og samtidig står i 
spidsen for implementeringen af vores værdier, mål og visioner. 

• En velfungerende og ressourcestærk bestyrelse, hvor rollefordelingen er veldefineret og stort fokus på 
drift, udvikling og samarbejde på tværs af ledelses-, medarbejder- og forældregruppen. 

• En skole der prioriterer det gode fællesskab, som dyrkes gennem mange traditioner, hvor skolen åbner for 
bl.a. dyrskue, sponsorløb, sommerfest og friskolernes Dag. 

• En forældregruppe, der bakker op om skolen og bidrager til samarbejdet. Der er bl.a. stor opbakning til 
skolens 2 årlige arbejdslørdage, men også i hverdagen bydes der godt ind til bl.a. afvikling af ture m.m. 
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• En årlig 3-dages lejrtur, hvor alle elever, ledelse, lærere, pædagoger og hjælpende forældre i fællesskab 
gør det muligt. 

 

Vi leder efter en ny skoleleder, som: 

• Har en relevant pædagogisk uddannelse samt erfaring med skoleledelse. 

• Vil være engageret i vores profil - både i forhold til at fastholde/udvikle i samarbejde med medarbejdere 
og bestyrelse samt ved praktisk deltagelse.  

• Har overblikket over gældende love og regler i forhold til at drive en friskole, samt erfaring med budget og 
økonomistyring, idet du bliver ansvarlig for styringen af skolens budget og økonomi. 

• Er udadvendt og god til at kommunikere på flere niveauer, både internt og eksternt i forhold til bl.a. 
nyhedsbreve, forældreinformation og samarbejdet med revisor og lokale myndigheder.  

• Mestrer samtalen og kan samtale på alt fra personalemøder, generalforsamlinger til personlige samtaler 
med fokus på fortroligheden. 

• Er handlekraftig samtidig med, at du har evnen til at stikke fingeren i jorden, og derved skabe resultater i 
fællesskab med skolens øvrige aktører. 

• Både kan håndtere kontorarbejde og samtidig er frisk på at trække i gummistøvlerne. 

• Har flair for at skabe overblik, sætte ting i system, og det skader ikke at være lidt af en kaospilot. 

• Finder det naturligt at deltage i elevernes og medarbejdernes hverdag, hvor du er nærværende og 
engageret samt tydelig i din fremtræden. 

• Er synlig og har altid en dør åben for medarbejdere, elever såvel som forældre. Med andre ord prioriterer 
du tiden til at sikre et lyttende og tillidsvækkende lederskab i en travl hverdag. 

• Har en vis fysik, idet vi forventer, at du deltager i bl.a. de daglige morgenløb. 

• Med andre ord kan se dig selv i både vores profil og vores værdisæt, hvor anerkendelse, tryghed og 
engagement er nøgleordene. 

 

Skolelederens opgaver: 

• Du er skolens øverste, pædagogiske og personalemæssige ansvarlige led, der står for dagligdagen og 
driften af skolen. Dine opgaver spænder fra skrammer på knæene, forældrekontakt til udvikling af 
medarbejdere og pædagogiske værktøjer. 

• Du skal være den kulturbærende ambassadør for alt, hvad Nr. Asmindrup friskole står for, men har 
naturligvis mulighed for selv at sætte dit præg og videreudvikle den etablerede skoledrift med øje for 
kunsten at forny uden at omvælte. 

• Du er skolens ansigt udadtil i forhold til eksterne samarbejdspartnere: PPR, kommunal familieafdeling og 
lokalsamfundet mm. 

• Du har erfaring med budget og økonomi, og har ansvar for at økonomien holdes sund og i 
overensstemmelse med skolebestyrelsens ønsker, hvilket løses i samarbejde med skolesekretær og 
revisor. 

• Du er nærværende og på samme tid langsigtet i din planlægning og den daglige drift af skolen. 
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• Du står for rapportering til bestyrelsen, og du har generelt tæt samarbejde med såvel bestyrelse, som 
ledelsesteamet og medarbejderne. Den endelige opgavefordeling sker i samarbejde med det øvrige 
ledelsesteam. 

• Du skal gennem din synlige og anerkendende ledelsesstil sikre et stabilt miljø for såvel elever som ansatte 
på skolen.  

• Du skaber holdånd og sikrer en fælles retning til fordel for både elever og medarbejdere. 

• Du er aktiv i forhold til personalepleje i det daglige, men i høj grad også i dyrkelsen af fællesskabet. 

 

 

Kan du se dig selv i ovenstående, hører vi meget gerne fra dig.  

 

Skolelederstillingen ønskes som udgangspunkt besat fra 1. juni 2021, hvor vores nuværende skoleleder skifter 
til jobbet som børnehaveleder. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til ”organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv.” af 16. april 
2019. 

Henvendelse om stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Jeanette Holm Olsen på tlf. 25111053 eller  

jeanette@nraf.dk 

 

Der er mulighed for at se skolen forud for ansættelsessamtaler, der forventes at afholdes i uge 15 – ønskes 
dette, kontakt da viceskoleleder Torben Pedersen for aftale på 59328101. 

 

 

Ansøgning sendes til friskolens kontor friskole@nr-asmindrup-friskole.dk senest den 31. marts 2021 

 

 

Med venlig hilsen 

Nr. Asmindrup Friskole 

 

mailto:jeanette@nraf.dk
mailto:friskole@nr-asmindrup-friskole.dk

