
Distriktsskoleleder  
Kirstinebjergskolen, Fredericia Kommune 

Kirstinebjergskolen er den største af folkeskolerne i 
Fredericia Kommune. Her går ca. 1.400 skønne børn 
og unge, som dagligt bliver mødt af 180 engagerede 
og dygtige medarbejdere – heriblandt 115 lærere og 
35 pædagoger - fordelt på de fire matrikler: Indre 
Ringvej, Havepladsvej, Høgevej og Bøgeskov. 

Vi søger en ny distriktsskoleleder, hvis hjerte bræn-
der for folkeskolen, for at lede skoleledere og for at 
indgå i den strategiske ledelse af det samlede skole- 
og dagtilbudsområde i Fredericia Kommune sammen 
med kolleger og Børn og Ungeforvaltningen.

Distriktsskolelederen er medlem af Børn og Unges 
strategiske ledergruppe og arbejder hermed tæt på 
koncernchefen og kommunens direktion. Herigen-
nem forventes det, at lederen sætter sit præg på 
distriktets og det samlede skoleområdes udvikling 
i kommunen.

Distriktsskolelederen faglige og personlige 
kompetencer:
Lederen skal arbejde for en skole, hvor elevernes trivsel, 
indlæring og fremtid sættes i højsædet gennem et menings-
fyldt og tværgående samarbejde mellem alle interessenter. 

Hovedopgaverne er:
• At være nærmeste leder for 10 skoleledere og herigennem 

udøve det overordnede, rammesættende og koordineren-
de ansvar for hele skolens retning, udvikling og drift. 

• At sætte strategisk retning gennem den strategiske 
ledergruppe og i samarbejde med skoleledelserne og alle 
interessenter omkring skolen. 

• At være en synlig rollemodel, kulturbærer og katalysator 
for skolens sammenhængskraft. 

• At udvikle, formidle og understøtte visioner, der videre-
udvikler skolens nuværende kultur, traditioner og rolle i 
det omgivende samfund.

• Ansvar for skolens økonomi og administration, herunder 
at agere på forkant ift. den demografiske udvikling og den 
heraf afledte økonomi.   

Lederen er kendt for at være en retningssættende og faglig, 
dygtig leder med pædagogisk indsigt, der, gennem involvering, 
får truffet beslutninger og gennemført dem med følgeskab. 
Lederen har først og fremmest:

• Sin uddannelse og erfaring indenfor skole- og uddan-
nelsesområdet, f.eks. som skoleleder, viceskoleleder, 
forstander - eller tilsvarende. 

• Erfaring med at lede ledere – og ser det som sin kerneop-
gave, herigennem at skabe fælles afsæt og sammenhæn-
gende løsninger, som der trækkes på.

• En god og robust evne til at håndtere skolens udfordrin-
ger vedrørende elevtal og økonomi, og med dette som 
platform ”fremtidssikre skolen” gennem etablering af en 
ny og stærk profil, som skal gøre skolen mere konkurren-
cedygtig og attraktiv.

• En tilgang, ”der giver plads til koordineret forskellighed” – 
og dermed hylder, at diversitet, forskellighed og tillidsfuld 
åbenhed skaber holdbare løsninger.

• Et stærkt udviklingsfokus, men derudover også fokus på 
driftens betydning. Det er væsentligt, at distriktssko-
lelederen finder det naturligt at delegere rammer, som 
sætter skolerne i stand til at køre driften – og hermed 
sikrer fundamentet for, at udviklingstiltag ”uforstyrret” 
kan implementeres.

Vi ser gerne, at lederen kommer med følgende personlige 
kompetencer:

• Et godt menneske, som lever og formidler skolens værdier

• Kan skabe overblik, struktur og retning, med en sam-
tidig forståelse af, hvad der skal til for at udfolde dine 
lederes potentiale

• Er en samlende leder i forhold til skolelederne og alle 
interessenter

• Går ind i konflikter, rummer modsatrettede holdninger og 
foranlediger dem løst 

• Kan stille sig op på ”ølkassen” og formidle budskaber og 
retninger klart og tydeligt

• Opbygge tillid og formidle samarbejde hele vejen rundt. 

Ansøgning

Søg stillingen på: www.muusmann.com/stillinger. Se 
endvidere stillings- og personprofilen.

Ansøgningsfrist: Søndag den 29. november 2020

Kontakt gerne Børn og Ungechef Magnus te Pas, tlf. 
20 88 34 68, eller searchchef i MUUSMANN, Carsten 
Søgaard , tlf. 30 30 28 81

Tiltrædelse: 1. februar 2021.
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