
 

 

Har du kald til at være 

skoleleder hos os? 
 

Vi er en dejlig kristen friskole, som lægger vægt på det kristne livs- og menneskesyn. Vi har engagerede 
forældre, som vil skolen, og vi har brug for en leder, der har hjerte for skolen. Dette er VORES skole og vi 
ønsker det også bliver DIN. Skolen har 60 elever fra 0-9. klasse, 8 ansatte og en SFO med ca. 25 børn.  Vi er 
beliggende lidt uden for Bylderup-Bov, hvor vi har god plads og masser af frisk luft. Bylderup-Bov er en 
dejlig by med kun 1,5 time til en af Europas største byer. Byen har et velfungerende foreningsliv - både 
fritids -og kirkeliv. 

 

Vi søger en skoleleder som: 

• Kan identificere sig med skolens 

værdigrundlag  

• Vil være med til aktivt at tegne skolens profil 

og sælge vores skole 

• Brænder for ledelse og er fuld af energi 

• Vil gå foran i skolens fortsatte udvikling i 

samarbejde med viceskoleleder, bestyrelse og 

medarbejdere 

• Vil arbejde for det inkluderende fællesskab 

mellem børn, ansatte, forældre og bestyrelse 

• Er en god team-builder, som kan være med til 

at udvikle det gode arbejdsmiljø 

• Er struktureret, ansvarlig og økonomisk 

bevidst  

• Er anerkendende, synlig og kan tydeliggøre 

beslutninger 

• Har en naturlig autoritet og en god 

situationsfornemmelse 

• Er lærer og har lyst til at undervise 

• Er stabil, robust og sætter pris på et godt grin  

 

 

 

 

Vi tilbyder: 

• Et ualmindeligt job på et særligt sted 

• En velfungerende skole med nærhed og 

fællesskab 

• Dygtige medarbejdere 

• En velfungerende og engageret bestyrelse 

• Et godt forældresamarbejde med god 

opbakning til skolens arrangementer 

• Stor indflydelse på visioner og strategier for 

skolens fremtidige udvikling 

• En fornuftig økonomi 

• Løn og ansættelsesforhold i henhold til 

gældende overenskomst mellem 

Finansministeriet og LC  

 

Du kan finde mere information på skolens 

hjemmeside: www.friskolenbylderupbov.dk 

Yderligere oplysninger kan fås ved 

henvendelse til skolens bestyrelsesformand, 

Ivan K. Petersen på tlf. nr. 20 65 04 99. 

Ansøgningsfrist: 1. december 2021. Samtaler 

afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristen. 

Tiltrædelse efter aftale, vi venter gerne på den 

rette.  

Ansøgning med bilag sendes til Ivan K. 

Petersen Mail: ivanpetersen@msn.com 

http://www.friskolenbylderupbov.dk/
mailto:ivanpetersen@msn.com

