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Vi søger en ny rektor der kan være med til at udvikle og drive Det frie Gymnasium med
udgangspunkt i samarbejdende kultur der bygger på faglighed, tillid og demokratisk medansvar på
alle niveauer.
Det frie Gymnasium er placeret på to adresser på Nørrebro. Vi udbyder en almen
gymnasieuddannelse (stx), Højere Forberedelse HF, HF-enkeltfag samt grundskole med 8.-10.
klasse. Vi er alt ca. 800 elever og 80 ansatte på skolen.
Det frie Gymnasium er en skole hvor relationerne er i centrum og rektor indgår i ligeværdige
samarbejder med elever og ansatte på skolen. Skolen er er præget af et social og fagligt nærvær
med respekt for såvel den enkelte person 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. Rektor skal være
med til at bakke op om og videreudvikle dette forum samt sikre at gældende beslutninger bliver ført
ud i livet.
I den daglige drift og ledelse indgår rektor ligeværdigt i afdelingernes ledelsesorganer, der tager et
fælles ansvar for den faglige og administrative drift af skolen. Rektor indgår også som en naturlig,
ligeværdig og aktiv del af skolens liv og den demokratiske udvalgskultur.
Rektor skal i samarbejde med relevante ledelsesteams og udvalg tage ansvar for at løse
administrative opgaver herunder budgetstyring og kontakt til myndigheder ift. gældende lovgivning.
I samarbejde med relevante fora skal rektor have fokus på personaleledelse og elevers rettigheder
ligesom rektor skal være med til at rammesætte den pædagogiske ledelse.
På Det frie Gymnasium skal rektor have en uhøjtidelig ledelsesestil og bære de visioner, der bliver
skabt af fællesskabet. Vi forventer, at rektor kan lytte, men forventer også at rektor har klare
holdninger til pædagogisk og didaktisk udvikling samt skoleledelse. Rektor trives i en kompleks
organisation og kan navigere i en struktur, hvor der kan være uenigheder og forskellige interesser
på spil. Det er ved fastholdelse af dialogen men også behovet for at der handles at skolens
fortsatte udvikling sikres.

Det frie Gymnasiums særligt ønskede faglige kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Rektor skal være i stand til at motivere medarbejdere og skabe gode arbejdsvilkår for
ansatte og elever.
Rektor skal have viden om og klare holdninger til pædagogik og didaktik.
Har erfaring med at undervise på gymnasialt niveau.
Rektor skal være indstillet på at arbejde på en skole i forandring – både, hvad angår elever,
ansatte og bygninger.
Rektor skal have viden om den relevante lovgivning og løbende forholde sig til den aktuelle
uddannelsespolitiske dagsorden.
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•
•
•
•
•

Rektor skal have overblik over skolens økonomi og formidle dette til skolens elever og
ansatte.
Rektor skal have politisk tæft og lyst til at indgå i en dialog med relevante myndigheder og
gøre sig gældende med skolens interesser in mente.
Rektor skal kunne repræsentere skolen over for offentligheden.
Rektor skal være parat til at undervise, når omstændighederne tillader det.
Rektor skal kunne indgå i et administrativt teamwork med hovedansvar for udvikling af de
faglige og personlige kompetencer i administrationen.

De sociale kompetencer:
•
•
•
•

Rektor skal være synlig og tilgængelig, således at vedkommende fremstår som hele
skolens rektor.
Rektor skal kunne kommunikere klart til alle individer/grupper på skolen.
Rektor skal være en naturlig og aktiv del af skolens liv, miljø og udvalgskultur.
Rektor skal medvirke til at elever og ansatte trives på skolen.

Personlige kompetencer:
•
•
•
•

•

Rektor skal kunne lide at samarbejde med unge mennesker.
Rektor skal kunne trives i et miljø, hvor tingene nogle gange tager længere tid, da vi er
mange om at træffe beslutningerne.
Rektor skal have mod og skal ikke være bange for at mene og sige noget, også når det
fører til diskussioner.
Rektor skal være bærer af de visioner, der bliver skabt af fællesskabet, dvs respektere
skolemødebeslutninger selv om vedkommende ikke nødvendigvis er enig heri, samt være
bagstopper i forhold til at sikre at alle lever op til gældende beslutninger.
Rektor kan opfylde de af ministeriet opstillede krav

Det foreslås iøvrigt at der henvises til værdigrundlaget på detfri.dk frem for at det skrives ind i
rektorprofilen
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