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 Opdragsgiver Fredericia Kommune 
 

 Adresse Kirstinebjergskolen 
  Havepladsvej 177 
  7000 Fredericia 
 Tlf. 72 10 62 50 
   
 Stilling Distriktsskoleleder 
 
 Refererer til Børn og Ungechefen 
 

Ansættelsesforhold Stillingen besættes som udgangspunkt på kontraktvilkår 
 
Tiltrædelse: 1. februar 2021  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Koncernchef Børn og Unge, Fredericia Kommune - 

Magnus te Pas, tlf. 20 88 34 68 
   
  Eller 
 
  Searchchef, MUUSMANN - Carsten L. Søgaard, 
  tlf. 30 30 28 81 
 
  Se for yderligere oplysninger på www.fredericia.dk 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 29. november 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:  Mandag den 7. december 2020 
  Test: Onsdag den 9. december 2020 

     2. samtaler: Torsdag den 17. december 2020 

Ansøgere opfordres til at besøge Kirstinebjergskolen, 
distriktskontoret, Havepladsvej 177. Henvendelse herom til: 
Tina Möglich, afd. skoleleder, Kirstinebjergskolen,  
tlf. 20 73 58 43. 

  

http://www.fredericia.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Indledning 

Kirstinebjergskolen søger ny distriktsskoleleder, 

som gennem involverende samarbejde sætter retning og  
skaber stærke udviklingsorienterede fællesskaber i distriktet 

 

Kirstinebjergskolen i Fredericia Kommune søger pr. 1. februar 2021 en ny distriktsskoleleder.  

• Brænder dit hjerte 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? 

• Ønsker du at arbejde for en skole, hvor elevernes trivsel, indlæring og fremtid sættes i højsædet 
gennem et meningsfyldt og tværgående samarbejde mellem alle interessenter? 

• Har du relevant erfaring med skoleledelse, og er du kendt for at være en retningssættende og 
faglig, dygtig leder med pædagogisk indsigt, der gennem involvering får truffet beslutninger og 
gennemført dem med følgeskab? 

• Kan du se dig selv udøve skolens værdier: Læring, Fællesskab, Lyst, Ansvar 
 

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, så vil vi gerne have din ansøgning. Vi kan tilbyde dig et 
spændende og meningsfyldt job som distriktsskoleleder for det samlede 0-18 års område, hvor du bliver 
omgivet af dygtige ledere og medarbejdere, glade børn, engagerede forældre og gode kolleger i 
Fredericia Kommune.  

 

Fredericia Kommunes ledelsesgrundlag og værdier 

Ledelsesgrundlag: 

https://cdn.ipaper.io/iPaper/Papers/0261e524-7207-4c91-ae44-
c4df7adfa888/Download.pdf?response-content-
disposition=inline;filename=Fredericia_Kommunes_ledelsesgrundlag.pdf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQi
Olt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9jZG4uaXBhcGVyLmlvL2lQYXBlci9QYXBlcnMvMDI2MWU1MjQtNzIwNy
00YzkxLWFlNDQtYzRkZjdhZGZhODg4LyoucGRmKiIsIkNvbmRpdGlvbiI6eyJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQ
VdTOkVwb2NoVGltZSI6MTYwNDI5OTI5Nn19fV19&Signature=DJTcHGwaci3eZwZNfvSpsNmuGC7gFm
mRfiXDpU5cBrR02aQbKZXDjj3dlxuWrx9EYXwE0Fe5lJivIuZRXYhHYrI2LsBEN-cVCZ-
CrpFIv1ip37QoYsOZ5elzjO3H6YDfrLzWQG5POXgjoTleoflV-fQJ09oa2L7DzP5aHQW8Y6I_&Key-Pair-
Id=APKAIPGQN6BDBMBZ2LCA 

Værdier: 

https://kirstinebjergskolen.aula.dk/om-skolen/vaerdier 
 

  

https://cdn.ipaper.io/iPaper/Papers/0261e524-7207-4c91-ae44-c4df7adfa888/Download.pdf?response-content-disposition=inline;filename=Fredericia_Kommunes_ledelsesgrundlag.pdf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9jZG4uaXBhcGVyLmlvL2lQYXBlci9QYXBlcnMvMDI2MWU1MjQtNzIwNy00YzkxLWFlNDQtYzRkZjdhZGZhODg4LyoucGRmKiIsIkNvbmRpdGlvbiI6eyJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQVdTOkVwb2NoVGltZSI6MTYwNDI5OTI5Nn19fV19&Signature=DJTcHGwaci3eZwZNfvSpsNmuGC7gFmmRfiXDpU5cBrR02aQbKZXDjj3dlxuWrx9EYXwE0Fe5lJivIuZRXYhHYrI2LsBEN-cVCZ-CrpFIv1ip37QoYsOZ5elzjO3H6YDfrLzWQG5POXgjoTleoflV-fQJ09oa2L7DzP5aHQW8Y6I_&Key-Pair-Id=APKAIPGQN6BDBMBZ2LCA
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Præsentation af Kirstinebjergskolen 

Læs mere om skolen her: https://kirstinebjergskolen.aula.dk/. 

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. Herudover er der en byggelegeplads tilhørende Høgevej. 

De seneste to år har skolen arbejdet med sit DNA, og der har været fagteams på tværs indenfor sprog, 
naturfag, pædagogik og fritid samt et administrativt spor.  

Distriktet er beliggende i den centrale del af Fredericia. Elevtallet har været faldende de seneste år, 
men udviklingen er nu vendt og er inde i en mere stabil udvikling. Der er konkurrence i området med 
flere privatskoler og mange private dagtilbud. Af 225 elever i distriktet pr. årgang går ca. 20-25% til 
privatskolerne. Andelen af børn med støttebehov til specialtilbud er stigende.  

Der er afsat betydelige kommunale midler til renovering og udbygning af kommunens skoler.  

 

Distriktsskolelederens personlige og faglige kompetencer 

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

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

• Har sin uddannelse og erfaring indenfor skole- og uddannelsesområdet, f.eks. som skoleleder, 
viceskoleleder, forstander - eller tilsvarende.  

• Har erfaring med at lede ledere – og ser det som sin kerneopgave, herigennem at skabe fælles 
afsæt og sammenhængende løsninger, som der trækkes på. 

• Er en dygtig strategisk leder, hvis hjerte banker for folkeskolen. En leder, der kan skabe 
følgeskab til at sætte retning og etablere stærke udviklingsorienterede fællesskaber i distriktet 
- i et tæt samspil med alle interessenter i og omkring skolen. 

• Er en leder, der er i stand til at håndtere skolens udfordringer vedrørende elevtal og økonomi, 
og med dette som platform ”fremtidssikre skolen” gennem etablering af en ny og stærk profil, 
som skal gøre skolen mere konkurrencedygtig og attraktiv. 

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

• Er en leder, der, udover sit udviklingsfokus, også har fokus på driftens betydning. Det er 
væsentligt, at distriktsskolelederen 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.  

• Har betydelig viden om og erfaring fra arbejdet på 0-18 års området samt anvendelsesindsigt i 
den nyeste pædagogiske forskning. 

• Professionelt understøtter og styrker en data- og forskningsinformeret pædagogisk indsats i 
skole- og fritidstilbud. 
 

https://kirstinebjergskolen.aula.dk/
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Vi ser gerne, at du derudover kommer med følgende personlige kompetencer:   
 

• Du er et menneske, som lever og formidler skolens værdier i din ledelse og i din personlighed. 
• Du er inkluderende, lyttende, interesseret, også i din lederstil og dine beslutninger 
• Du er en modig leder, der tør pege på det, der gør ondt og gå forrest i at løse det. 
• Du har jordforbindelse, og din tilgang er at skabe overblik, struktur og retning, hvori du forstår, 

hvad der skal til for at udfolde dine lederes potentiale.  
• Du er samlende i forhold til skolelederne og alle interessenter. 
• Du er en stærk kommunikator hele vejen rundt ift. kommunen, distriktet og forældre. 
• Du har erfaring i at navigere i den politiske- og forvaltningsmæssige kontekst.  
• Du er faglig velfunderet og kan lytte til og prioritere pres fra omgivelserne. 
• Du hviler godt i dig selv og fremtræder med ro, værdighed og robusthed.  
• Du går ind i konflikter, rummer modsatrettede holdninger og foranlediger dem løst.  
• Du kan stille dig op på ”ølkassen” og formidle budskaber og retninger klart og tydeligt. 
• Du opbygger tillid og formidler samarbejde hele vejen rundt.  

 

Dine primære opgaver som distriktsskoleleder er:  

• At være nærmeste leder for 10 skoleledere og herigennem udøve det overordnede, 
rammesættende og koordinerende 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 videreudvikler 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.    
• Initierer, koordinerer og udvikler pædagogiske indsatser, der støtter op om de kommunale 

politikker og strategier på området. 
• Indgår konstruktivt i et MED-samarbejde med alle skolens ansatte. 
• Formidle helhedssyn og strategier, der understøtter ressourceallokering, tidlig opsporing og 

indsats i et tværprofessionelt og forpligtende samarbejde på 0 – 18 års området – herunder at 
etablere et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere – i daginstitution, fritidstilbud og 
skole. 

• Bidrager til at kapacitetsopbygge og udvikle professionelle læringsfællesskaber på alle 
niveauer i organisationen. 

• Arbejde datainformeret med kvalitetsmodeller 
• Sikre et godt forældresamarbejde, hvor bl.a. skolebestyrelse og forældreråd spiller aktivt med 

i udviklingen af Kirstinebjergskolen. 

Vi tilbyder et meget spændende lederjob med gode udviklingsmuligheder, med engagerede forældre, 
kompetente medarbejdere og dygtige kollegaer, der støtter op. 
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Ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalget består af: 

• Camilla Nowak, Direktør 
• Magnus te Pas, Koncern Chef børn og unge 
• Anders Gahner Krogsgaard, Administrativ leder KBS  
• Tina Möglich, Afdelingsskoleleder KBS 
• Povl Wichmann Nielsen, TR DLF KBS 
• Cindy Krogh Omholt, TR BUPL KBS 
• Hanne Bramm, Distriktsinstitutionsleder KBS 
• Jens Baj Madsen, Distriktsskoleleder, Fjordbakkedistriktet 

 

Andet 

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

 

 

 


