Nimdrup, 1. april 2018

Bakkelandets Friskole, Børnehave og Vuggestue søger ny leder
Vi søger en alsidig og erfaren leder til at fastholde en rød tråd i alle Bakkelandets aktiviteter. Vi
søger en leder, der formår at bevare og forny med respekt for såvel Bakkelandets historie, aktuelle
afsæt som fremtidige behov. Frem for alt søger vi en leder, som er i stand til at samle, motivere og
bringe det bedste frem i de mange gode kræfter omkring dig.
Bakkelandet består af et levende friskolemiljø med i alt 150 børn fordelt i skole, SFO, børnehave og
vuggestue, samt en masse engagerede medarbejdere: 9 lærere, 15 pædagogiske medarbejdere, 3
TAP’ere og vores helt egen madmor.
Fra næstkommende skoleår starter Bakkelandet desuden sin nye udskoling, 7. – 9. klasse op. De
skal ud over fagtimer, opleve projektarbejdsformen, innovation og moduluger, som bærende
elemeter. Vore trivselstanker og vore tanker om glæden i fællesskabet skal videreføres. Desuden
forsøger vi at etablere et samarbejde med andre friskoler i forhold til et klubfællesskab.
Mon du kan bidrage til at sådan et projekt kommer godt fra start?

Bakkelandet udmærker sig bl.a. ved
- at arbejde på et Grundtvig/Koldsk inspireret grundlag
- at vi har en pædagogisk rød tråd fra vuggestuen til børnene forlader Bakkelandet i 9. klasse
- at vi ser det enkelte barn i fællesskabet og ønsker at være med til at skabe hele mennesker i
trygge rammer
- at både hoved, hånd og ånd tilgodeses i læring og dannelse
- at arbejde på en høj grad af faglighed i alle afdelinger
- at vægte morgensang og fortælling højt hver morgen
- at hele skolen arbejder med 3 store temaer hvert skoleår
- at hele skolen tager på lejrskole en gang hvert år
- at de ældste vuggestuebørn trygt og roligt integreres i børnehaven
- at de ældste børnehavebørn møder et spændende og trygt førskolearbejde inden skolestart
- at arbejde for fællesskab mellem alle Bakkelandets børn og voksne fra de forskellige
afdelinger
- at tilbyde sund, nærende og overvejende økologisk kost, tilberedt af vores helt egen madmor
- at traditioner betyder meget for vores fællesskab og oplevelse af året
- at have en aktiv og engageret forældrekreds
Bakkelandets Friskole blev oprettet i 2003 og ligger smukt på Søhøjlandets højderyg, hvor vi nyder
og bruger skov og vidder. Vi sætter naturen højt i undervisning og samvær.
Kompetence- og personprofil
Vi søger en leder, som personificerer Bakkelandet, en leder som lever vores værdier i praksis.
Vi lægger vægt på, at Bakkelandets kommende leder er en empatisk og alsidig person med solide
ledelsesmæssige kompetencer – måske er det netop dig, vi søger til et langvarigt samarbejde, hvis:

Faglighed
- du vil være en pædagogisk inspirator.
- du har undervisningserfaring og fortsat vil sikre et højt fagligt niveau
- du har en pædagogisk uddannelse, gerne som lærer
- du kan identificere dig med vores læringssyn
- du er velfunderet i dit rummelige helhedssyn på børns dannelse, læring og trivsel
- du har erfaring med de frie skoler
Ledelse
- du har ledelsesmæssig erfaring, gerne med dokumenterede resultater og evt. lederuddannelse
- du vil være med til at drive Bakkelandet ved synlig og imødekommende ledelse
- du kan indgå i et ledelsesteam med Bakkelandet afdelingsleder for vuggestue og børnehave,
samt vores souschef for skole og SFO
- du kan lede forskellige faggrupper
- du kan samarbejde med forældregruppen
- du er en dygtig personaleleder, der skaber en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere
- du inddrager og giver plads til andres faglighed og ideer
- du kan bidrage med spændende tanker ift. at starte Bakkelandets nye udskoling op, og kan
lede os igennem en implementeringsproces hvor vi fremadrettet bl.a. skal forholde os til
både ungdomskultur og karakterer
Administration
- du har forretningsforståelse og økonomisk sans
- du har forståelse for love og regler inden for skole- og daginstitutionsområdet, og vil holde
dig ajour med disse
- du har kendskab til overenskomstmæssige forhold
- du vil indgå i et konstruktivt samspil med relevante myndigheder
- du kan understøtte bestyrelsernes arbejde
- du tænker tværfagligt og tværorganisatorisk
Personligt
- du har en anerkendende og motiverende tilgang til børn og voksne
- du vil være børnenes ambassadør i alle instanser
- du er empatisk og har et åbent sind
- du er en dygtig formidler, mundtligt såvel som skriftligt
- du er god til at tage kontakt til mennesker og møde dem i samtalen
- du er velovervejet, målrettet og handlekraftig
Vi ønsker os…
- at få en skoleleder, som kan stå i spidsen for at skyde Bakkelandets nye udskoling i gang, og
hermed gøre os attraktive for flere børn og familier
- at få en skoleleder, som samler og udvikler Bakkelandets afdelinger og styrker fællesskabet

Dette er vores tanker. Sætter det noget i gang i dig? Får du lyst til at være med og videreudvikle et
fantastisk sted?… Hjælp os med at tænke flere spændende tanker!
Ansættelsesvilkår og praktiske forhold
Motiveret ansøgning, CV og evt. relevante bilag sendes elektronisk til
HW@bakkelandets-friskole.dk i ét samlet dokument med emneangivelse ”Ansøgning skoleleder”.
Tiltrædelse den 1. august 2018 eller efter aftale
Ansøgningsfrist 30. april 2018 kl. 12.00

Har du spørgsmål eller lyst til en rundvisning på Bakkelandet, kan der tages kontakt til:
Formanden for bestyrelsen for Bakkelandets Friskole, Børnehave og Vuggestue
Helle Misser Winterberg; 28 92 86 32
Første samtalerunde afholdes tirsdag d. 15. maj fra kl.17.30 og onsdag d. 16. maj fra kl. 17.30.
Anden samtalerunde afholdes tirsdag d. 29. maj fra kl. 17.30.
Alle ansøgninger bliver behandlet med diskretion.
Ansættelse iht. overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Aflønningsinterval: 389.547 – 463.437 kr. årligt.

