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Dedikeret og erfaren udskolingsleder søges. Én, der med høj faglig integritet, 

udpræget pædagogisk forståelse og stærke it-kompetencer vil understøtte og 

arbejde for elever og personale på Fredensborg Skole   

Udskolingsleder 6.-9. årgang søges til Fredensborg Skole 

Fredensborg Skole søger en dedikeret, dygtig og erfaren udskolingsleder, der har mod på og lyst til - sammen med 

resten af ledelsen – at danne og uddanne vores elever og understøtte vores medarbejdere, så vi sammen laver god 

skole.  

 

Vi vægter elevernes faglighed højt, men vi går ikke på kompromis med elevernes trivsel og deres mulighed for at 

blive gode, dannede, harmoniske unge, der sikres de bedste muligheder videre i livet. Vi søger at skabe en professi-

onel og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere, hvor vi er tæt på, inddragende og lyttende. Fordi vi tror på, at 

det motiverer til at skabe de bedste læringsbetingelser for vores elever.  

 

Baggrund: Du har erfaring med daglig ledelse og personaleansvar, og du holder af børn. Du står på et pædagogisk 

grundlag, og du er retningsgivende og inddragende overfor både elever og medarbejdere. Du ser forældrene som en 

ressource. Du mestrer Aula, Meebook, TEA mv. Du har god erfaring med prøveafvikling, skemalægning og diverse 

indberetninger. 

   

Opgaven: Du skal varetage den daglige drift og ledelse af 6.-9. årgang og kommer til bl.a. at arbejde tæt sammen 

med daglig leder af 10. klasse omkring UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), brobygning, praktikker og prø-

ver. Du skal sammen med resten af ledelsen være med til at implementere pædagogiske indsatser. Du bliver ansvar-

lig for udviklingen af it-området, og du kan afholde de nødvendige it-kurser for vores medarbejdere efter behov. 

 

Skolens læringscenter er et pædagogisk og fagligt potentiale for løbende udvikling, ligesom vi arbejder med en 

Dannelseskanon for 0.-10. klasse. Talentholdsarbejde, First Lego League og mange andre spændende indsatser på 

tværs af kommunens skoler vil også blive en del af din opgave. 

 

Stilling: Udskolingsleder. Antal timer: 37 timer om ugen.  

 

Skolen har adresse på tre matrikler. Afdelingerne Benediktevej og Karlebo, 0.-5. årgang, og vores nyere udskolings-

afdeling på Vilhelmsro, 6.-10. årgang. Under skolen hører også både SFO I og II, Læs mere om det hele på 

www.fredensborgskole.dk.  

 

Stillingen søges via kommunens hjemmeside http://www.fredensborg.dk/forside/job 

Ansøgningsfrist onsdag d. 9. december kl. 12. Første og anden samtale er henholdsvis den 11. og 16. december. 

Mellem de to samtaler vil kandidaterne blive personlighedstestet med efterfølgende samtale med en af kommunens 

HR konsulenter. 

 

Ansættelse og tiltrædelse pr. 1. februar 2021. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Har du 

spørgsmål til stillingen, kan du skrive til skoleleder Susanne Bremer på sbre@fredensborg.dk. 
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