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Ollerup Friskole søger viceleder og SFO-leder 

Da vores viceleder går på efterløn søger Ollerup Friskole en viceleder pr. 1/8-2017. Stillingen 
er på fuld tid og indeholder ledelse, administration og ca. 14 lektioners undervisning. 
Som viceleder skal du være indstillet på et ligeværdigt samarbejde med skolens leder omkring 
skolens udvikling. De administrative opgaver består bl.a. af skemalægning og vikardækning. 
 
Vi søger en viceleder, der: 

• er struktureret og har gode IT-kompetencer 
• kender til det Grundtvig koldske værdigrundlag, og som evner at omsætte værdierne, 

så de passer til 2017 
• er god til samarbejde, anerkendelse og relationer 
• er god til at lytte, motivere og sætte rammer 
• har et fagligt ’drive’ og lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med lærere og 

pædagoger 
• deler og vil være med til at udleve personalets værdier: ansvarlighed, anerkendelse, 

engagement, faglighed, kreativitet og mangfoldighed  
• kan og vil undervise ca. 14 lektioner pr. uge. Det kunne være idræt i overbygningen, 

dansk, matematik eller engelsk, men vi er i høj grad indstillede på at imødekomme dine 
ønsker til fag og klasser 

• er i stand til at lave pædagogiske projekter og følge dem til dørs 
• et teatermenneske med lyst til opsætning af forestillinger med vores elever er et stort 

plus – men ikke noget krav   
 
Vi vægter: 

• faglighed og kreativitet 
• bevægelse, musik, fællesskab, mangfoldighed og fordybelse 
• motivation, nysgerrighed og lyst til at lære 
• én til én iPad – IT med fokus på pædagogik og læring  

 
Ollerup Friskole er en Grundtvig-koldsk friskole med plads til både traditioner og fornyelse. Vi 
har 188 elever fra 0.-9. klasse og en SFO med ca. 60 børn. Skolen ligger i et attraktivt 
skolemiljø med efterskole, højskole og Den frie Lærerskole. 

Vi opfordrer ansøgere til at kontakte skoleleder Jakob Ringgaard på tlf. 20575781 eller på 
mail@ollerupfriskole.dk med henblik på en rundvisning og en uforpligtende snak.     
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Der forhandles løn i intervallet 379.300 
kr. til 451.247 kr. om året. 

Ansøgning med relevante bilag sendes samlet i én pdf-fil navngivet med ’ansøgers navn’ og med 
ansøgning på første side senest 8. maj kl. 12.00 til viceleder2017@gmail.com 
 
Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag d. 16. maj. 
 
Se mere på: www.ollerupfriskole.dk og på www.facebook.com/ollerupfri 
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