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Opdragsgiver Allerød Gymnasium 
    
Adresse  Rådhusvej 6 
   3450 Allerød    
   Telefon: 48 17 75 55    
     
Stilling  Rektor 
 
Refererer til Bestyrelsen 
 
Ansættelsen Ansættelsen vil som udgangspunkt ske efter 

overenskomst for akademikere i staten, jf. aftale om løn- 
og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private 
gymnasier mv. 

 
   Tiltrædelse: 1. juli 2020. 
    
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
    
   Bestyrelsesformand Carsten Heine Lund 
   Tlf. 60 20 19 16 
 
   eller 
    
   MUUSMANN 
   Chefkonsulent Iben Munck Adamsen 
   Tlf. 22 91 20 06 
 
   Se også skolens hjemmeside: www.allerodgymnasium.dk 
 
Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgningsfrist: Mandag den 20. april 2020 
 
   Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
   Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 
    
   1. samtale: Mandag den 4. maj 2020 
   Testforløb: Onsdag den 6. maj 2020 
   2. samtale: Mandag den 18. maj 2020 
 
   Kandidater til stillingen skal være indstillet på at 
   gennemføre et omfattende testforløb hos MUUSMANN. 
 

   

http://www.allerodgymnasium.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Introduktion  

Rektor gennem 17 år går på pension. Derfor søger Allerød Gymnasium en ny rektor til at stå i spidsen 
for ledelse og udvikling af skolen i tæt og dynamisk samspil med bestyrelse, medarbejdere og elever.  

Den kommende rektor vil overtage en særdeles veldrevet og udviklingsorienteret skole med et godt 
omdømme. Skolen har fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og elever. På skolen er der både 
styr på drift og økonomi og et positivt samarbejdsklima.  

Skolen spiller en vigtig rolle i lokalmiljøet, hvor den bl.a. fungerer som samlingspunkt og danner 
ramme for et væld af faglige og sociale aktiviteter.  

Rektor skal tegne Allerød Gymnasium indadtil og udadtil og sikre en fortsat attraktiv og velfungerende 
skole på forkant med fremtiden. 

Om Allerød Gymnasium  

Allerød Gymnasium er kendetegnet ved høj faglighed i et stærkt fællesskab.  

Skolen tilbyder et inspirerende miljø med højt kvalificeret undervisning og gode muligheder for, at 
eleverne udfolder sig både fagligt og socialt. Der er et højt ambitionsniveau, hvor der lægges vægt på 
at eleverne har et højt fremmøde og lærer så meget som muligt. Elevernes trivsel betragtes som en 
forudsætning for at opnå gode faglige resultater. 

Der er et unikt fællesskab på gymnasiet præget af åbenhed, interesse for hinanden og plads til alle. 
Det gælder både blandt elever og medarbejdere. Fællesskabet er bundet sammen af de mange sociale 
arrangementer, som foregår på skolen året rundt. 

Gymnasiet udbyder den 3-årige uddannelse til studentereksamen og et bredt udbud af 
studieretninger og valgfag. I skoleåret 2019/2020 har skolen 8 klasser i 1. g, 8 klasser i 2.g og 9 klasser 
i 3.g.  

Skolen har en faglig profil med fire søjler: 

1. Musik og drama 
2. Science 
3. Sport 
4. Internationalt – sprog og samfund 

For at lette overgangen og forberede grundskoleelever på gymnasielivet, arbejder Allerød Gymnasium 
sammen med skolerne i Allerød og Furesø kommuner i forskellige projekter til glæde for begge parter: 
Tilbud om undervisning af hele klasser på Allerød Gymnasium, talentpleje af de dygtigste 
folkeskoleelever samt elev til elev undervisning.  

Moderne faciliteter danner rammen om skolens faglige og sociale liv. Der er løbende prioriteret midler 
til vedligeholdelse og langsigtede forbedringer. Skolen har indenfor de senere år blandt andet 
investeret i nye musikfaciliteter. Der er store udendørsarealer med mange muligheder for udfoldelse.  

Elevgruppen er velfungerende og relativt homogen. Det giver gode vilkår for høj faglighed. En stor 
ressource er også de dedikerede og ambitiøse medarbejdere, der tager stort ansvar for en 
velfungerende skole med både højt fagligt niveau og høj trivsel.   

Resultaterne viser sig i form af elevtrivsel, gennemførelsesprocenter, overgang til videregående 
uddannelser og eksamenspræstationer, der ligger over landsgennemsnittet.  
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Skolen har en sund økonomi præget af rettidig omhu i relation til vedligeholdelse mv.  

Fakta om skolen 

Antal elever 2019-2020 681 
Antal medarbejdere  80 
Årsbudget, mio. kroner, 2020  53 
Eksamensgennemsnit 2019 7,6 
Gennemførelsesprocent 2019 91 

 

Organisation og ledelse 

Ledelsen på Allerød Gymnasium er organiseret som et ledelsesteam med rektor, vicerektor og tre 
pædagogiske ledere. Der er en flad og tilgængelig ledelsesstruktur med delegering af ansvar. En 
række lærere varetager opgaver af organisatorisk karakter.  

Skolens drift understøttes af erfarne og hjælpsomme teknisk- og studieadministrative medarbejdere. 
Skolen indgår desuden i Gymnasiefællesskabet, som varetager dele af såvel administration 
(bogføring, bygningsadministration, indkøb) som IT-drift.    

Rektor refererer til en konstruktiv og samarbejdende bestyrelse, som har til opgave at varetage 
skolens overordnede strategiske og økonomiske udvikling. Bestyrelsen er sammensat af 
repræsentanter for de videregående uddannelser, kommunens folkeskoler, kommunalbestyrelserne i 
regionen i forening, og erhvervslivet. Desuden er gymnasiets rektor, medarbejdere og elever 
repræsenteret. Bestyrelsen har valgt ny formand i januar 2020. 

Allerød Gymnasium vægter elevengagement og elevdemokrati meget højt. Det kommer blandt andet 
til udtryk ved, at der er elevrepræsentation i alle nedsatte udvalg.  

Vision og strategi 

Allerød Gymnasiums vision er at inspirere og udfordre alle elever i et godt fællesskab med blik for 
fremtiden. 

Skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så 
eleverne kan klare sig godt på de videregående uddannelser. De skal kunne bidrage til og trives på det 
globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge. 

Visionen udmønter sig i en række værdier, der ligger til grund for arbejdet på skolen: 

▪ Glæde og motivation 
▪ Fællesskab 
▪ Læring 

 
Allerød Gymnasium (AG) arbejder i 2020 med følgende indsatsområder:  

1. AG på tværs af klasserne: Fysisk og kreativt 
Indsatsen udmøntes f.eks. gennem studieretningsdage, hvor alle årgange i en studieretning lærer og 
arbejder sammen på tværs i et kreativt fællesskab. Andre eksempler er morgensamling, AG sport og 
musical. 

2. Sammenhængende læring: Tværfagligt samarbejde 
Allerød Gymnasium ønsker at arbejde med virkelige problemstillinger på tværs af fag. I 2020 sættes 
blandt andet ind på at udvikle elevernes skriftlige kompetencer.  
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3. Den digitale skole: IT i blodet, i hverdagen og i undervisningen 
IT er en naturlig og integreret del af undervisningsmetoder på AG – altid med læring i fokus. I 2020 
sættes blandt andet fokus på digital dannelse.  

4. AG i faglig bevægelse: Udvikling, udveksling og inspiration 
Lærerne holder sig opdaterede gennem efteruddannelse, videndeling og udveksling. I 2020 arbejdes 
blandt andet med rettestrategier og karaktergivning. Et andet fokusområde er karrierelæring i 
samarbejde med Allerød Ungdomsskole og tidligere elever.   

5. Unge i en Globaliseret verden: Stærk internationalisering på AG 
Eleverne skal rustes fagligt og menneskeligt til at begå sig i forskellige kulturer og på forskellige 
sprog. Til det formål afholdes i 2020 blandt andet en uge med fokus på verdensmålene.  

6. Trivsel og fastholdelse 
Lærere, studievejledere og ledelse samarbejder tæt om at understøtte elevernes trivsel. Der tilbydes 
forskellige støtteordninger og kurser for elever med særlige udfordringer. Ligeledes har skolen fokus 
på medarbejderes trivsel, f.eks. i forbindelse med løbende samtaler med nærmeste leder.  

Udfordringer og muligheder 

Meget fungerer rigtigt godt på Allerød Gymnasium. Det skal den nye rektor værne om. Det gælder 
både den høje faglighed, den fællesskabsorienterede og omsorgsfulde kultur, den delegerende 
ledelsestilgang og den sikre drift og ressourcestyring. På det fundament forventes den kommende 
rektor at adressere nedenstående udfordringer og muligheder.  

Strategisk retning 

Allerød Gymnasium har de seneste år haft fokus på at implementere gymnasiereformen, der trådte i 
kraft i 2017/2018. Skolen er kommet godt gennem processen, således at der nu er mulighed for at 
fokusere på Allerød Gymnasiums udvikling i et mere langsigtet strategisk perspektiv. Skolens 
eksisterende strategi er udarbejdet i 2012/2013. Med en ny rektor er der en oplagt mulighed for at 
revurdere strategien i dynamisk samspil med bestyrelse, medarbejdere og elever. Ligeledes vil det 
være oplagt at gøre status i forhold til implementering af gymnasiereformen med henblik på at 
vurdere, om der er behov for justeringer.  

Profilering af Allerød Gymnasium 

På linje med andre gymnasier er skolen udfordret af faldende ungdomsårgange og dermed et faldende 
elevtal. Skolen er i konkurrence med såvel andre gymnasier i området som andre typer 
ungdomsuddannelser. Det bliver derfor en vigtig opgave for den kommende rektor at sikre skolen en 
fortsat attraktiv profil og ekstern profilering i relevante sammenhænge.  

Hvor samarbejdet med grundskolerne er solidt og udbygget vurderes der at være potentiale for et 
øget samarbejde med aftagerinstitutioner og erhvervsliv.   

Elevtrivsel i et præstationssamfund 

Et stigende antal unge kæmper med udfordringer af trivselsrelateret karakter. Det er et 
samfundsmæssigt problem, der også mærkes på Allerød Gymnasium. På en skole, hvor der er høje 
faglige ambitioner og forventninger fra mange sider, er det vigtigt, at den kommende rektor sikrer en 
balanceret kultur, hvor der også er fokus på sociale og menneskelige værdier. Der skal fortsat 
arbejdes med hurtige indsatser overfor elever i mistrivsel.    
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Ambitioner og arbejdspres 

Medarbejderne på Allerød Gymnasium er ambitiøse og sætter barren højt i deres arbejde. En bagside 
herved er en oplevelse af et højt arbejdspres, som er blevet forstærket i forbindelse med 
implementeringen af den seneste gymnasiereform. Det er vigtigt, at rektor har øje for denne 
udfordring og finder gode løsninger i samarbejde med medarbejderne uden dermed at gå på 
kompromis med den høje faglige kvalitet, der fortsat skal kendetegne gymnasiet.  

Rektors ansvarsområder og hovedopgaver 

Rektor har det overordnede ledelsesansvar for pædagogiske, administrative, økonomiske og 
personalemæssige forhold. 

Rektor skal: 

▪ Sætte strategisk retning for udvikling af Allerød Gymnasium, sikre skolen en fortsat attraktiv 
og synlig profil og dermed bringe skolen sikkert ind i fremtiden. Dette skal ske med afsæt i 
skolens stærke værdisæt. 
 

▪ Sikre et fortsat højt fagligt niveau på skolen og videreudvikle skolens dannelses- og 
læringsmiljø, så eleverne får den bedst mulige uddannelse og dannelse i forhold til de 
fremtidige udfordringer i samfundet.  
 

▪ Varetage rollen som øverste personaleleder, involvere medarbejdere og elever i skolens 
udvikling og sikre høj trivsel for alle på skolen – herunder fastholde høj kvalitet og gode 
samarbejdsrelationer i den teknisk- og studieadministrative afdeling. Rektor skal fastholde en 
samarbejdsorienteret organisationskultur og sikre, at skolen fortsat er en attraktiv 
arbejdsplads. 
 

▪ Fungere som sparringspartner for skolens ledere og sikre en velfungerende ledergruppe, hvor 
de samlede kompetencer udnyttes bedst muligt. 
 

▪ Være garant for en sikker drift og ressourcestyring og optimal anvendelse af skolens samlede 
ressourcer til gavn for eleverne. Der skal fortsat udvises rettidig omhu i den økonomiske 
styring.   
 

▪ Etablere et professionelt, åbent og dynamisk samspil med bestyrelsen såvel som diverse råd 
og udvalg på skolen, herunder elevrådet og samarbejdsudvalget. 
 

▪ Profilere skolen i relevante sammenhænge og samarbejde konstruktivt med afgivende og 
modtagende uddannelsesinstitutioner, kommunen, ministeriet og andre eksterne 
interessenter.  

Rektors kompetenceprofil 

Der søges en rektor med visioner for Allerød Gymnasiums udvikling og blik for udviklingstendenser af 
betydning for skolen.  

Rektor skal være i stand til at omsætte visioner og muligheder. Det forudsætter en evne til at 
prioritere og balancere udviklingstiltag og daglig drift. Dertil kommer en evne til at kommunikere på 
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en engagerende måde. Rektor skal formå at formidle en attraktiv fortælling om skolen både indadtil 
og udadtil og skabe positiv opmærksomhed om skolen i relevante sammenhænge.  

Den kommende rektor skal være i besiddelse af faglige og didaktiske ambitioner for skolen og skabe 
rammerne for, at initiativer og innovative idéer fortsat kan opstå – såvel blandt elever som lærere. Det 
er vigtigt, at rektor er i stand til at engagere alle gode kræfter i udviklingen. 

Rektor skal være oprigtigt interesseret i skolens daglige liv og omsorgsfuld i samspillet med elever, 
lærere og øvrige medarbejdere. Dette skal blandt andet komme til udtryk i, at rektor opleves som 
værende synlig, tilgængelig og tillidsvækkende. 

Det er afgørende, at den kommende rektor har en delegerende og dialogorienteret ledelsesstil.  
Rektor skal sikre, at alle relevante perspektiver tages i betragtning, når vigtige beslutninger træffes, 
og samtidig være tydelig og i stand til sikkert at træffe nødvendige beslutninger.  

Rektor skal formå at opbygge tillidsfulde relationer til alle medarbejdergrupper og fremstå med høj 
integritet og troværdighed. Det er vigtigt, at rektor lytter til kritik og håndterer uenighed på en 
konstruktiv måde. Ligeledes skal rektor kunne begå sig eksternt og være god til at netværke. Som 
person skal rektor hvile i sig selv, fremstå med naturlig autoritet og udstråle ro og overblik.  

Det er en forudsætning, at rektor har indsigt i lovgivningsmæssige og økonomiske rammer og vilkår 
for drift af en gymnasieskole. Rektor skal sikre, at Allerød Gymnasium fortsat er på forkant med 
udfordringer og løbende forandringer af rammer og vilkår.     

Der søges en rektor med interesse og tilstrækkelig indsigt i styrings- og driftsmæssige opgaver til at 
være garant for forsat sikker styring og planlægning på skolen i samspil med vicerektor, pædagogiske 
ledere og andre ressourcepersoner.      

Den rette kandidat har ledererfaring fra undervisningssektoren, gerne fra stx. En lederuddannelse er 
en fordel. Derudover lægges vægt på solid undervisningserfaring.  

Det er et krav i lovgivningen, at ledere af uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse til 
studentereksamen, skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for uddannelsens 
fagrække. 

 

 


