Danmarks mest demokratiske skole søger Afdelingsinspektør til Grundskolen
Da vores mangeårige leder i Grundskolen stopper, søger Det frie Gymnasium ny afdelingsinspektør
fra 1. august 2018 eller hurtigst muligt derefter. Grundskolen består af to spor i 8. – 9. klasse og en
stor 10. klasse med tre linjer. Det frie Gymnasium rummer udover Grundskolen: STX, HF, HFenkeltfag. Vi er en privatskole, der har til huse på to adresser på Nørrebro. Grundskolen holder lige
nu primært til i Møllegade.
Hvem er du?
Du skal udadtil repræsentere Grundskolen med udgangspunkt i skolens værdigrundlag samt
respektere de beslutninger, der træffes i skolens forskellige afdelinger. Du skal være medudvikler
af pædagogikken i Grundskolen i tæt samarbejde med lærere og elever. Du skal være en tydelig
formidler og god til at kommunikere det læringssyn, som præger Grundskolen.
Du skal:
●
●
●
●

have ledelsesmæssig erfaring og tæft for økonomi
være en dygtig formidler
stå for den daglige personaleledelse
være medskaber af den pædagogiske udvikling på skolen

Som grundskoleleder skal du desuden:
● Kunne skabe rammer for demokratiet i hverdagen for både medarbejdere og elever.
● Være katalysator for fagligt og tværfagligt samarbejde i Grundskolen og på tværs af
afdelingerne.
● Motivere og styrke lærerne i deres pædagogiske og faglige udvikling.
● Sikre en gennemsigtig proces for lærernes time- og fagfordeling.
● Kunne håndtere konflikter og have en konstruktiv dialog med forældre, elever og
medarbejdere.
● Skabe rammer for tryghed, trivsel, fællesskab og medejerskab for beslutninger hos både
elever og medarbejdere.
● Insistere på, at skolens værdigrundlag er afspejlet i store som små beslutninger.
● Tage medansvar for at hele skolens økonomi forvaltes ansvarligt.
● Have overblik over og udsyn til at få diskuteret skolepolitiske ændringer, strømninger og
vilkår med både grundskolen og resten af skolen.
Du skal være lyttende, empatisk og dialogorienteret samtidig med, at du ikke er bange for at tage
ansvar for ledelse. Vi ønsker, at du respekterer skolens helt særlige karakter og er enig i skolens
værdigrundlag. Du skal anerkende den basisdemokratiske struktur som Det frie Gymnasium er
bygget på i alle led. Derfor skal du arbejde for den samarbejdende kultur og deltage aktivt, på lige
fod med alle andre, elever såvel som ansatte, i de demokratiske processer, der styrer skolens liv.
Løn og ansættelsesforhold: i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
For nærmere information: kontakt Viceafdelingsinspektør Torben Lind Jensen på tlf. 2143 0959.
Ansøgningen sendes til: tlj@detfri.dk, mærket: Grundskoleleder senest fredag d. 15. juni 2018 kl.
12.00. Samtalerne forventes at foregå i ugerne 25 og 26.
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