Danmarks eneste basisdemokratiske gymnasieskole søger

NY REKTOR
Kan du være en jævnbyrdig deltager i demokratiske beslutningsprocesser?
Kan du skabe konstruktive økonomiske og organisatoriske løsninger på en demokratisk skole?
Kan du sammen med os få skolen til at blomstre?
Det frie Gymnasium søger en ny rektor pr. 1. marts 2019. En person som kan være med til at
udvikle og drive skolen med udgangspunkt i en samarbejdende kultur, der bygger på faglighed,
tillid og demokratisk medansvar på alle niveauer.
Det frie Gymnasium rummer STX, HF, HF-enkeltfag og 8.-10. klasse. Vi er en privat skole, der
har til huse på to adresser på Nørrebro.
Det frie Gymnasium er en skole, hvor relationerne er i centrum og du vil indgå i ligeværdige
samarbejder med elever og ansatte på skolen. Rektor skal møde elever og ansatte i øjenhøjde.
Skolen er præget af et socialt og fagligt nærvær med respekt for den enkelte såvel som
fællesskabet. Skolen bygger på engagerede elever og medarbejdere og undervisningen bærer
præg af en nytænkende pædagogisk praksis, hvor høj faglighed, kreativitet, nysgerrighed,
involvering og engagement er centrale værdier.
Rektor på Det frie Gymnasium skal respektere og værne om skolens demokratiske struktur,
som præger både undervisning og ledelse. Skolemødet er skolens øverste myndighed og
stedet, hvor de overordnede retningslinjer for skolens udvikling diskuteres og fastlægges. Du
skal være med til at bakke op om og videreudvikle dette forum samt sikre, at gældende
beslutninger bliver ført ud i livet.
På Det frie Gymnasium skal rektor have en uhøjtidelig ledelsesstil og løfte de visioner, der
bliver skabt af fællesskabet i overensstemmelse med skolens værdier. Vi forventer, at du kan
lytte til andres synspunkter og, at du har klare holdninger til pædagogisk og didaktisk udvikling
samt skoleledelse.
Du skal kunne trives i en kompleks organisation og navigere i en struktur, hvor der kan være
uenigheder og forskellige interesser på spil. Det er rektors opgave at holde øje med den røde
tråd i skolens mangeartede beslutninger og dagsordner. Det er ved fastholdelse af dialogen og
gennem handling, at skolens fortsatte udvikling sikres.
Se desuden den uddybende beskrivelse af stillingen, vores rektorprofil, på www.detfri.dk.
På Det frie Gymnasium tilstræber vi en demokratisk ansættelsesprocedure, hvor der gælder
specielle forhold. Læs mere om denne procedure på skolens hjemmeside. Lønnen forhandles
og tager udgangspunkt i de bestemmelser, der gælder for rektorer ansat ved de statslige
selvejende gymnasier. Ansættelse efter gældende overenskomst. Tiltrædelse efter aftale.
For nærmere information kontakt konstitueret rektor Erik Gade på 3537 1111.
Ansøgningen sendes elektronisk til rektor@rektorstilling.dk, senest 2. januar 2019, kl. 12.00.
Ansøgningen behandles med fuld diskretion.

