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 Opdragsgiver Mariagerfjord Kommune 
 

 Adresse Arden Skole 
Storardenvej 22 

  9510 Arden 
  Tlf. 97 11 43 00  

 
 
 Stilling Skoleleder 
 
 
 Refererer til Dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther 
 
 
 Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold efter gældende 

overenskomst 
 
Forventet tiltrædelse den 1. maj 2020 

 
 Yderligere oplysninger  Kan fås ved henvendelse til: 
 
   Dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther,  
   Mariagerfjord Kommune 
   Tlf. 71 70 17 71 
   Mail: beriv@mariagerfjord.dk 

       
   eller 

    
 MUUSMANN A/S 
 Searchchef Carsten Lysdahl Søgaard 
 Tlf. 30 30 28 81 

   Der henvises til Arden Skoles hjemmeside,  
 http://ardenskole.skoleporten.dk/sp. Her findes relevant 
            materiale om skolen. 

  Der henvises til Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, 
www.mariagerfjord.dk, hvor der kan finder yderligere 
information omkring skoleområdet.  

  

http://ardenskole.skoleporten.dk/sp
http://www.mariagerfjord.dk/
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Kandidater tilbydes at besøge skolen.  
Henvendelse herom kan ske til: 
 
Konst. Viceskoleleder Ulla Hald,  
tlf. 23 33 50 99  
mail: ulhal@mariagerfjord.dk 
 
Eller: 
 
Skolebestyrelsesformand Catrine Grønberg Jensen,  
Tlf.  51 74 12 38  
mail: catrinejensen@hotmail.com 
 

 Ansøgningsfrist Fredag den 6. marts 2020  
  Søg stillingen på www@muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Torsdag den 12. marts 2020 
  Test: Onsdag den 18. marts 2020 

    2. samtaler: Mandag den 23. marts 2020 

  

mailto:ulhal@mariagerfjord.dk
mailto:catrinejensen@hotmail.com
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Indledning 

 

Arden skole søger ny skoleleder, 

som vil videreføre skolens dna som udviklingsskole  

og i sin lederstil favne, at ”vi er hinandens arbejdsmiljø” 

 
Arden skole søger pr. 1. maj 2020 ny skoleleder. 
 
Skolen er beliggende kun 10 min. fra motorvejen ved Haverslev afkørslen i Arden - en hyggelig 
stationsby med 2500 indbyggere i naturskønne omgivelser tæt på Rold Skov.  
 

▪ Er det din drøm at lede en 60 år gammel og nyligt nyrenoveret skole med en stærk 
tradition som udviklingsskole? En skole, hvor eleverne udvikler sig så godt, de kan i 
deres tempo, hvor medarbejderne udvikler sig, og hvor skole-hjem-samarbejdet 
udvikles til fordel for børnenes trivsel og læring.  
 

▪ Motiveres du af at arbejde på en skole, hvor livsduelighed og læring går hånd i hånd? 
 

▪ Har du erfaring med skoleledelse, og er du anerkendt for at være en leder med 
pædagogisk indsigt, der får truffet gode beslutninger gennem dialog, tillid og mod?  
 

▪ Kan du, som leder og som menneske, se dig selv leve skolens værdier:  
Tillid, Ansvarlighed, Livsduelighed, Fællesskab? 

▪ Er du en synlig leder på skolen og i lokalsamfundet? En leder, som naturligt sikrer 
følge- og ejerskab for alle skolens faggrupper, elever og forældre i de udviklingstiltag, 
som skal fastholde skolens høje attraktivitet i området.  

 
Hvis du kan svare ja hertil, så vil vi gerne have din ansøgning. Vi kan tilbyde dig et spændende og 
udviklende job som skoleleder på Arden Skole med gode traditioner, glade børn, højt kvalificerede 
medarbejdere, et stærkt forældresamarbejde og gode kolleger i Mariagerfjord Kommune. 

 
Skolelederen er leder i Mariagerfjord Kommunes samlede dagtilbuds- og skoleområde 0-18 år. 
 
Der er ni folkeskoler, en specialskole og et 10. klassecenter i Mariagerfjord Kommune fordelt i 
otte børne- og familiedistrikter, hvor Dagtilbud, Familie og Skole arbejder tæt sammen Der er to 
distrikter med fælles ledelse af Dagtilbud og Skole. 

Skolelederne arbejder sammen på tværs i et makkerskolesamarbejde med henblik på at opnå 
gensidig inspiration og sparring. Vi gør en dyd ud af, at vi er en del af et hold, hvor vi i kommunen 
arbejder sammen som skoler. ”Sammen kan vi mest”, er vores motto, og vi er fuld gang med at 
udleve det i praksis. Som skoleleder vil du blive en del af det arbejde, som ikke er færdigt, så vi 
glæder os til, at du har lyst til at sætte dit præg på arbejdet sammen med os.  
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Mariagerfjord Kommunes skoler arbejder tæt sammen med de andre nordjyske kommuner for at 
nå målet om 95% linjefagsdækning. Vi arbejder også med Professionelle Læringsfællesskaber og 
er, sammen med syv andre nordjyske kommuner, en del af PLF Nord sammen med DAFOLO.  

I Mariagerfjord Kommune har man netop ansat en chef, der har det samlede ansvar for Dagtilbud 
og Skole, hvorfor der bliver mulighed for at være med til at præge fremtidige samarbejdskulturer i 
et 0-18-års perspektiv. 

 
Præsentation af Arden Skole 

Skolen ligger naturskønt og tæt på Rold Skov. Den er gennemgribende renoveret og fremstår som 
en moderne skole med læringsmiljøer, hvor der kan arbejdes afvekslende, praksisorienteret og 
teoretisk. Da byen ligger ved hovedbanelinjen, er der gode forbindelser med tog mod Aalborg og 
Hobro.  

Arden Skole har 554 elever fordelt på 0.-9. klasse samt en specialklasserække for elever med 
autisme-spektrum-forstyrrelser. Skolen er afdelingsopdelt med en opdeling i indskoling, mellem-
trin, udskoling og specialklasse.  

Ardens Skoles vision og værdier 

Skolens kerneydelse er gennem læring at skabe livsduelige mennesker, som kan deltage i 
demokratiske fællesskaber.  

Elevernes læring, trivsel og progression er omdrejningspunkt for det fælles virke og samarbejde 
omkring børnene – for Arden Skole, forældre og samarbejdspartnere.  

På Arden Skole er værdierne tillid, ansvarlighed, livsduelighed og fællesskab grundlag for læring 
og trivsel. 

Arden Skoles fortælling og identitet 

På Arden Skole vil vi det gode skoleliv, hvor vi er drevet af de store pædagogiske visioner og har 
plads til alle børn. Vi er styret af vores fælles værdier og har et stort fokus på det gode skole-
hjem-samarbejde.  

Arden Skole har igennem de sidste mange år haft et stærkt fokus på udvikling af eleverne, så de 
udvikler sig i deres tempo, og så godt de kan. Udvikling og uddannelse af medarbejderes 
kompetencer og udvikling og fundering af læringscentre. Udvikling af det gode skole-hjem-
samarbejde for at sikre det bedste samarbejde imellem skolen og hjemmet til fordel for børnenes 
trivsel og læring.  

Arden Skole er en åben skole med mange samarbejdsprojekter, som er med til at skabe det store 
udsyn til verden. Her kan nævnes Erasmus-samarbejdet, som sikrer den internationale dimen-
sion, biodiversitetsprojekter på skolens og byens områder, musik-arrangementer, samarbejde 
med handelsskolen og universitet, utallige kulturarrangementer og mange flere. Mulighederne er 
mange, og det skal komme eleverne til gode.  

Arden Skoles praksis, kultur og tradition 

Arden Skole ønsker at fortsætte den udvikling og den retning, som skolen allerede har. Vi tænker 
nyt og arbejder stærkt på mange fronter, og det vil vi gerne fortsætte med.  
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På Arden Skole er høj faglighed en selvfølge, hvor vi har et stort fokus på at uddanne hele men-
nesker. 

Arden Skole arbejder med ”Målpil for Arden Skole”, som indrammer skolens fokusområder i mål og 
aktiviteter indenfor f.eks. PLF, Datahjul, Den åbne skole, Digital udvikling, PLC – KC, Kommunale 
indsatsområder, makkerskolesamarbejdet mv. Der opstilles milepæle som sigtepunkter, inden 
nye skridt tages.  

Arden Skole har siden 2014 arbejdet tiltagende med udeskole. Arden Skole arbejder på et videns-
baseret grundlag og har deltaget i forskningsforløbet: TEACH OUT.  

På skolen er der forskellige vejledere: PLC-vejledere, naturfagsvejledere, læsevejleder, 
matematik-vejledere, udeskole-vejleder, engelskvejleder, inklusionsvejledere, som, i samarbejde 
med skolens dygtige lærere og pædagoger, i høj grad er med til at kvalificere elevernes læring og 
trivsel på skolen.  

 

Præsentation af Mariagerfjord Kommune 
 
Mariagerfjord Kommune omkranser Danmarks smukkeste fjord, og som borger i kommunen er 
man tæt på det hele. Her bor man tæt på naturen med skove i vest og nord og den smukke fjord i 
midten samt Øster Hurup Strand i øst. Kommunen byder både på større byer og mindre lokal-
samfund og tilbyder en bred vifte af muligheder. Her er mange lokale indkøbsmuligheder, dag-
institutioner, dagpleje, skoler, uddannelser og ikke mindst fritidsaktiviteter, historie- og 
kulturoplevelser. Dertil kommer, at infrastrukturen giver bevægelsesmulighed med tog og 
motorvej i nærheden.  

I Mariagerfjord Kommune sættes kvalitet øverst på dagsordenen. Byrådet er overbevist om, at 
beslutninger træffes bedst tæt på borgerne. På dagtilbudsområdet og på skoleområdet lægges 
der derfor vægt på, at den enkelte skoleleder, dagtilbudsleder og dagplejeleder påtager sig et 
ledelsesansvar for derigennem at skabe gode relationer til medarbejderne, børnene, de unge og 
forældrene.   

I Mariagerfjord Kommune trives skolebørnene. Målinger viser, at ca. 80% af skolebørnene er glade 
for deres skole, mod et landsgennemsnit på ca. 75%. Måske bl.a. derfor er karaktergennemsnittet 
ved folkeskolens afgangsprøver højere i Mariagerfjord Kommune, sammenlignet med både 
gennemsnittet i Region Nordjylland og på landsplan. På daginstitutionsområdet kommer 
kvalitetssiden bl.a. til udtryk ved, at antallet af indskrevne børn pr. fuldtidsansat er lavere i 
Mariagerfjord Kommune end gennemsnittet på landsplan. 

I Mariagerfjord Kommune følges der op på, hvordan kvaliteten udvikler sig. Kommunen har, som 
en af de få kommuner i landet, udarbejdet en fælles kvalitetsrapport for dagtilbud, skole og 
familieområdet.  

Ledelsesgrundlag for ledere i kommunen  

Som leder i Mariagerfjord Kommune tildeles man et særligt mandat. Forventningen er, at man 
som leder optræder med ambitioner og visioner på sit ansvarsområde og på vegne af kommunen. 
Som leder er man rollemodel for ordentlighed og stræben efter at skabe værdi og gode 
resultater. 
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Mariagerfjord Kommunes ledere har i fællesskab udviklet seks forpligtigende krav til, hvad god 
ledelse er i kommunen: 

▪ Vi viser vej 
Mange ønsker at påvirke kursen. Borgere, politikere, din leder, samarbejdspartnere og 
andre søger at gøre deres indflydelse gældende. Du skal tage dialogen med dine 
interessenter og løbende afstemme forventningerne. Vær både opfindsom og 
insisterende, men også kritisk, når du sætter kursen og afgør dit ledelsesrum. 

▪ Vi prioriterer 
Fortæl, hvad kerneopgaven betyder for din ledelse og vis medarbejderne, at det nytter 
noget, når I sammen præciserer forståelsen, den faktiske indsats og reelle værdiskabelse. 

Du skal sætte mål for de vigtigste opgaver. Det skaber overblik og giver medarbejderne de 
bedste betingelser for at løse opgaven, når de ved, hvad de skal arbejde med, og hvilken 
kvalitet du forventer. Sådan udnytter vi bedst muligt de ressourcer, vi har. Afgræns 
kerneopgaven gennem tydelige valg og fravalg ved at sige mere ”enten eller” end ”både 
og”. 

▪ Vi tager samtalen 
Vi har brug for bedre og mere direkte samtaler om, hvad vi gør, og hvordan vi kan gøre det 
bedre. Også når samtalen er svær. Det kræver både små og store samtaler med 
medarbejdere og lederkolleger om praksis, ambitioner og besværligheder, men også om 
fremgang og sejre. Sørg for, at samtalerne er rettidige, lærerige og inspirerende for dig og 
andre. Vær konkret, konstruktiv og kollegial, både når du modtager og giver feedback. 

Organisationen vil elske dig for det. 

▪ Vi udvikler 
Du skal ikke blot fokusere på drift. Du skal også udvikle dit ansvarsområde. Du skal udvikle 
dig selv for at opretholde din ledelseskraft. Du skal skabe tryghed i relationen til 
medarbejderne og samtidig udfordre opgaveløsningen. Det gavner både præstationen og 
arbejdsglæden. Sørg for, at medarbejderne kender deres udviklingsdagsorden – og tager 
ejerskab for den. 

▪ Vi inviterer os selv og andre ind 
Alle har noget ekstra at byde ind med. Invitér dig selv ind i andres arbejde, og gør det nemt 
for andre at byde ind i dit. Både i interne og eksterne samarbejder. Dyrk de gode 
fortællinger om samarbejdet, om det umuliges muligheder og om stoltheden i opgaven. 

Sig til og fra på afgørende tidspunkter, også når det udfordrer flertallets måde at tale eller 
handle på. Sådan bliver vi medskabere af den kultur, vi har brug for. 

▪ Vi er modige 
Vi skal være mere modige i dag, end vi var i går, når det handler om at tænke nyt og 
afprøve nye metoder. Sæt derfor overraskende tværgående samarbejder i gang eller 
overvej, om der er opgaver, som andre i organisationen løser bedre. Hvis der er, så 
overdrag opgaverne. Vær generøs med dine kompetencer og ressourcer. Potentialet er 
der. Vi har brug for at få det realiseret. 
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Skolelederens personlige og faglige kvalifikationer  

Vi søger en skoleleder, som ledelsesmæssigt og personligt vil videreføre skolens stærke dna og 
kultur som en udviklingsskole, og som samtidig brænder for at bringe skolen til næste niveau – 
pædagogisk, fagligt og digitalt - gennem sin viden, nysgerrighed og inspiration fra andre skoler i 
Danmark og internationalt.   

 
Vi ønsker at rekruttere en ny skoleleder, der først og fremmest:  
 

▪ Har en baggrund som lærer i folkeskolen med efterfølgende ledelseserfaring som 
skoleleder eller viceskoleleder – og dermed erfaring med at lede ledere 

▪ Er en visionær leder med inspirerende idéer, som bruger den nyeste viden 
▪ Kan se sig selv i Arden Skoles værdisæt, og vil være loyal overfor den nuværende kurs og 

aftaler 
▪ Er udviklingsorienteret og har lyst til at udvikle skolen i samarbejde med medarbejdere, 

elever, forældre, tillidsvalgte og skolebestyrelse 
▪ Er et pædagogisk fyrtårn for både elever, forældre og medarbejdere  
▪ Er klar og tydelig i sin kommunikation og formidling. Både i den daglige omgang, men også 

formidling til omverdenen, og gerne ved hjælp af forskellige platforme (tekst, tale, digitalt) 
▪ Besidder evnen til at skelne og prioritere mellem det interessante og det relevante, i 

forhold til alle skolens interesser  
▪ Har erfaring i at navigere i den politiske- og forvaltningsmæssige kontekst inden for 0-18- 

årsområdet.  
▪ Vil prioritere en synlig tilstedeværelse på skolen. Synlig i hverdagen både for elever, 

forældre og medarbejdere. 
▪ Har fokus på det gode arbejdsliv, som blandt andet indebærer  

o Engagement i medarbejdernes ve og vel 
o Fokus på et godt arbejds- og læringsmiljø 
o Fokus på det nære og samarbejde omkring personlig udvikling  

 
Vi ser gerne, at vores nye skoleleder bidrager til Arden Skoles praksis, kultur og tradition med 
følgende personlige kompetencer:   
 
Arden Skole ønsker at fortsætte den udvikling og den retning, som skolen allerede har. Vi tænker 
nyt og arbejder stærkt på mange fronter, og det vil vi gerne fortsætte med. På Arden Skole er høj 
faglighed en selvfølge, og vi har et stort fokus på at uddanne ”hele mennesker”. 

Vi ønsker derfor, at vores nye skoleleder kan fortsætte vores praksis med at: 

▪ Sætte livsduelighed i fokus 
▪ Fastholde en dagligdag, hvor fagfaglighed og praktiske aktiviteter går hånd i hånd 
▪ Have fokus på implementering af vores fælles værdier og sikre et godt skoleliv, hvor man 

har elevernes trivsel på sinde (børne-unge-politik) 
▪ Sikre, at skolen forbliver den åbne skole, hvor udsyn skaber indsigt 
▪ Have fokus på vores fælles kultur og traditioner – ”vi vil have is, når lindetræet springer ud” 
▪ Sikre, at skolen er synlig i lokalsamfundet 
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Vi ønsker særligt at fremhæve følgende personlige kompetencer:  
 

▪ Tillid 
o Tillid til medarbejdernes selvforvaltning 
o Tillid til eleverne 
o Tillid til forældrene  

 
▪ Ansvar 

o Tage ansvar som leder, når der skal træffes svære beslutninger 
o Uddelegere og give reelt ansvar til medarbejderne 

 
▪ Mod 

o En skoleleder, der har mod til at udfordre medarbejdere, elever og forældre 
konstruktivt, og som står ved og følger op på, at aftaler gennemføres.  
 

▪ Gode dialogbaserede samarbejdsevner 
o Samarbejdet er rigtig godt på Arden Skole, og det ønsker vi at fortsætte 
o Gode evner indenfor konflikthåndtering og tør tage de svære samtaler 

 
▪ Imødekommende 

o Er åben og har ægte interesse for elever, forældre og medarbejdere 
 

▪ Handlingsorienteret 
o Med en samtidig evne til at følge op og afslutte projekter/processer 

 

Skolelederens primære opgaver er herudover: 

▪ At have det overordnede og koordinerende ansvar for skolens udvikling og drift  
▪ At sætte strategisk retning i samarbejde med skolebestyrelsen, skolens ledere, 

medarbejdere, tillidsvalgte og elever 
▪ At lede ledere, sætte retning og facilitere strategiske processer, så idéer bliver til 

realisme og gennemførelse 
▪ At have ansvaret for skolens økonomi og administration, herunder at agere på forkant 

udad- og indad i organisationen i relation til økonomien 
▪ At deltage aktivt og forpligtende i det fælleskommunale samarbejde på skole-, 

dagtilbuds- og familieområdet, herunder makkerskoler samt i Mariagerfjord Kommune 
som samlet organisation 
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Ansættelsesforhold 
 
Skolelederen refererer til Dagtilbuds- og Skolechef i Mariagerfjord Kommune, Berit Vinther.  
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.  
 
Det er besluttet, at stillingen besættes på kontraktvilkår med et forventet samlet lønniveau på 
mellem 600.000 og 640.000 kroner, alt afhængig af kandidatens kvalifikationer inklusiv 
kontrakttillæg, men ekskl. pension. Kontrakten er en varig kontrakt.  
Du kan søge yderligere oplysninger på Mariagerfjord Kommunes og Arden Skoles hjemmesider. 

 
Ansættelsesudvalg 

Formand 
Berit Vinter, Dagtilbuds- og Skolechef, Mariagerfjord Kommune  

Forældrerepræsentanter: 
Catrine Grønberg Jensen – Formand for Skolebestyrelsen 
Jane Kilgast Kristensen 
Jannie Elkær Bisgaard 

Medarbejderrepræsentanter: 
Bodil Kirk, TR  
Morten Bøjer, AMR 
Dorthe Bøgh, Koordinator Pædagogisk Lærings Center 

Ledelsesrepræsentant Makkerskole:  
Mikael Lytken 

Ledelsesrepræsentant Børnehave Distrikt Arden:  
Jan Nielsen 

Repræsentanter, Ledelsen, Arden Skole: 
Birgitte Christiansen, SFO og indskolingsleder 
Ulla Hald, Afdelingsleder og Konstitueret Viceskoleleder 
 

Links:  

- Børne- og Ungepolitik: https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-
/media/AF6082FF31694A59BB60B1BFD818EA5A.ashx  

- Læse- og sprogstrategi: https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-
/media/FEF2FE30008A45589722605B5D8EC38A.ashx  

- Strategi for samarbejde mellem Kultur og folkeskolerne: 
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-
/media/A019245D67FE4EC1B4E3BF39D9B8485C.ashx  

- https://www.mariagerfjord.dk/Skoleborn/Skoletilbud-og-SFO/Folkeskoler  
- http://ardenskole.skoleporten.dk/sp. 

 

https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-/media/AF6082FF31694A59BB60B1BFD818EA5A.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-/media/AF6082FF31694A59BB60B1BFD818EA5A.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-/media/FEF2FE30008A45589722605B5D8EC38A.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-/media/FEF2FE30008A45589722605B5D8EC38A.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-/media/A019245D67FE4EC1B4E3BF39D9B8485C.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/-/media/A019245D67FE4EC1B4E3BF39D9B8485C.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Skoleborn/Skoletilbud-og-SFO/Folkeskoler
http://ardenskole.skoleporten.dk/sp
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Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 

 


