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 Opdragsgiver Københavns åbne Gymnasium 

 

 Adresse Københavns åbne Gymnasium 
  Sjælør Boulevard 133 
  2500 Valby  
  Tlf. 36 46 33 50 
   
 Stilling Rektor 
 
 
 Refererer til Bestyrelsen 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse i henhold til Cirkulære om aftale om 

ansættelse af chefer ved institutioner inden for 
undervisningsområdet 
 
Tiltrædelse: 1. januar 2022  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Bestyrelsesformand, Martin Vinæs Larsen 
  Tlf. 60 71 65 45 

 
  Rekrutteringschef Iben Munck Adamsen,  
  MUUSMANN A/S, Tlf. 22 91 20 06 
 
  Se Københavns åbne Gymnasiums hjemmeside 

www.kg.dk 
 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 31. oktober 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 4. november 2021 
  Test: Mandag den 8. november 2021 

   2. samtaler: Mandag den 22. november 2021 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at 
gennemføre et omfattende testforløb hos MUUSMANN i 
København.  

http://www.kg.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Københavns åbne Gymnasium 

Skolens rektor gennem de seneste 21 år går på pension. Derfor søger Københavns åbne Gymnasium 
en ny rektor til at stå i spidsen for den fortsatte drift og udvikling af skolen i tæt samspil med skolens 
medarbejdere og elever.  

København åbne Gymnasium er en værdibåret skole kendetegnet ved mangfoldighed og en stærk tro 
på, at alle kan bidrage til og få glæde af fællesskabet. Diversiteten i elevgruppen bliver anset som en 
styrke i et dannelsesperspektiv. Ligeværd, tolerance og rummelighed er bærende værdier.  

Skolen har tradition for en høj grad af elevinddragelse og mange elevdrevne aktiviteter og udvalg 
vidner om engagerede elever. Lærerne støtter op og møder eleverne i øjenhøjde. Det er tydeligt, at 
lærerne brænder for at gøre en forskel for eleverne. Der er både tilbud til elever, der har brug for 
ekstra støtte og vejledning, og elever, der har gavn af flere udfordringer og udfoldelsesmuligheder. 
Der er højt til loftet og rig mulighed for at tage initiativer og realisere ideer for både elever og 
medarbejdere.  

Skolen udbyder stx med samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige, kunstneriske og sproglige 
studieretninger og HF med fire forskellige fagpakker. Skolen har ca. 950 elever fordelt på 28 stx og 7 
HF-klasser. Der er ansat ca. 110 medarbejdere.    

Gymnasiet er beliggende i Valby på grænsen til både Sydhavnen og Vesterbro i en bygning fra 1963. 
Der er løbende foretage renoveringer, og der er udarbejdet en 10-årig vedligeholdelsesplan.  

Skolen har en solid økonomi og en fornuftig likviditet. Omsætningen var i 2020 ca. 69,5 mio. kroner.  
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Bæredygtighed 

Københavns åbne Gymnasium er en skole med udsyn og engagement i omverdenen. Skolen har bl.a. i 
en længere årrække arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling som en integreret del af 
undervisningen og hverdagen på skolen. Initiativerne omfatter bl.a. bilaug, affaldssortering, 
byttemarked, pantindsamling, vegetarisk kantine og et udendørs klasseværelse på taget af 
gymnasiets hovedbygning.  

Skolen er desuden medinitiativtager til Gymnasieskolernes Klimaalliance – et netværk for pt. 47 
gymnasier, der samarbejder og inspirerer hinanden til grøn omstilling internt på danske 
gymnasieskoler. 

Musik  

Københavns åbne Gymnasium har et stærkt fagligt musikmiljø og mange tilbud for musikelever, 
herunder adgang til øvelokaler i et nyt musik- og dansehus, som blev indviet i februar 2020.  

Skolen har en lang tradition for at lave en stor elevproduceret musical. Her oplever eleverne et af 
skolens stærke fællesskaber, hvor evnen til at samarbejde bl.a. kommer i spil.  
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Elitesport 

Københavns åbne Gymnasium samarbejder med Ajax København om Ajax København 
Sportsgymnasium, hvor håndbold- og basketballudøvere på eliteniveau kombinerer sport og 
uddannelse.  

Ajax København Sportsgymnasium blev etableret i 2019 og oplever stor søgning. Sportsgymnasiet har 
pt. ca. 100 elever fordelt på 1. og 2. årgang. Målsætningen er at optage ca. 60 elever om året.  

Københavns åbne Gymnasium optager også elever på Team Danmark og Team Copenhagen 
ordningen.   

Elitesportseleverne er fordelt i Københavns åbne gymnasiums klasser ud fra et princip og ønske om, 
at sport-eleverne bliver en del af et større fællesskab og får et stærkt netværk udenfor sportens 
verden. 

 

Organisation og ledelse 

Skolens daglige ledelse varetages af rektor i samarbejde med to vicerektorer og en uddannelsesleder.  

Rektor refererer til en bestyrelse med eksterne repræsentanter udpeget af alumneforeningen, 
Efterskoleforeningen, Københavns Universitet, Skolelederforeningen, Mellemfolkeligt Samvirke, 
Københavns Kommune og Ajax København. Medarbejdere og elever er ligeledes repræsenteret.  

Skolens administration og tekniske personale ledes af en administrationsleder, en økonomichef og en 
teknisk serviceleder. Skolen indgår i et administrativt fællesskab og deler økonomichef med Høje 
Taastrup Gymnasium og Hvidovre Gymnasium. Økonomichefen har fremmøde på Københavns åbne 
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Gymnasium to dage om ugen. Der er derudover netop indgået en samarbejdsaftale med Hvidovre 
Gymnasium om en bogholder. På IT-området indgår skolen i IT-center Fyn. 

Der er flere udvalg og arbejdsgrupper på skolen, der på forskellig vis arbejder med at skabe den bedst 
mulige skole for eleverne både fagligt og i relation til trivsel. Et eksempel på et fokusområde er 
nedbringelse af frafald. Et andet fokusområde er udvikling af elevernes skriftlige kompetencer. 
Skolen er karakteriseret ved en professionel tilgang, hvor der arbejdes systematisk med at udvikle 
indsatser med afsæt i kvantitativt og kvalitativt data. Resultaterne viser sig bl.a. i form af en stigende 
gennemførselsprocent og ved, at eksamensresultater kontinuerligt ligger højere end eller på niveau 
med det forventede set i forhold til elevgruppens socioøkonomiske baggrund. Se data på 
www.uddannelsesstatistik.dk 

Skolen har et aktivt elevråd med repræsentanter for alle klasser. Hver klasse vælger desuden to 
klasserepræsentanter, der indgår i dialog med klasselæreren om undervisningen og sociale forhold i 
klassen.  

 

Aktuelle opgaver og dagsordner 

Den kommende rektor vil overtage en skole i positiv udvikling. Københavns åbne Gymnasium har de 
senere år opnået et positivt omdømme som en skole, der sætter eleverne i centrum og følger med 
tiden. Resultaterne viser sig bl.a. i form af stigende søgetal. Lærerkollegiet er engageret og 
velfungerende.  

Den kommende rektor skal sikre, at den positive udvikling fortsætter, således at skole vedbliver at 
være et attraktiv tilbud til målgruppen og en attraktiv arbejdsplads. Der skal bygges videre på 
opnåede resultater for så vidt angår søgetal, trivsel, faglighed og lokal forankring.  

Bestyrelsen ønsker, at Københavns åbne Gymnasium fortsat skal være kendetegnet ved en stærk 
grøn og global profil, fokus på musik, og fokus på videreudvikling og konsolidering af Ajax Københavns 
Sportsgymnasium. 

Med henblik på at fortsætte skolens positive udvikling skal den kommende rektor have fokus på 
følgende:  

En mangfoldig skole – en gave og en opgave 

Skolens elever repræsenterer stor diversitet - fagligt, socialt og kulturelt. Det giver mulighed for 
udviklende fællesskaber, som rektor skal sikre rammer og forudsætninger for – f.eks. gennem 
prioritering af pædagogisk udvikling. Rektor skal derudover have fokus på at understøtte skolen 
sammenhængskraft på tværs af uddannelser, klasser og elevgrupperinger og balancere forskellige 
elevgruppers til tider modsatrettede behov og ønsker.  

En dynamisk skole i udvikling 

Et stort engagement i skolen og elevernes udvikling resulterer i mange elev- og lærerbårne initiativer, 
udvalg og arbejdsgrupper. Den kommende rektor skal understøtte og fortsat give mulighed for nye 
spændende initiativer. Det bidrager til en dynamisk skole i kontinuerlig udvikling. Rektor skal samtidig 
sikre en fælles retning og en prioritering, så der opnås en god balance mellem nye initiativer og 
indsatser og levering af kerneydelsen.    

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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Et godt studie- og arbejdsmiljø 

Den kommende rektor skal sikre et fortsat godt studie- og arbejdsmiljø for skolens elever og 
medarbejdere. Der skal herunder være ledelsesmæssigt fokus på medarbejderne udvikling som en 
forudsætning for at kunne bidrage optimalt til elevernes trivsel, dannelse og uddannelse. God 
organisering og planlægning af arbejdet og gennemsigtighed i beslutningsprocesser er ligeledes 
vigtige elementer, som rektor skal have fokus på.  

Lokal forankring 

Københavns åbne Gymnasium har arbejdet målrettet med skolens lokale forankring siden 2018 og bl.a. 
etableret en række samarbejde med grundskolerne i lokalområdet. Den nye rektor skal fortsætte 
arbejdet med at styrke samspillet med lokalområdet. F.eks. vurderes det, at der fortsat er potentialer 
for at indgå samarbejde med virksomheder og organisationer i lokalområdet om faglige forløb.   

 

 

Rektors ansvarsområder og hovedopgaver  

Rektor har i samarbejde med bestyrelsen det overordnede ledelsesansvar for den strategiske ledelse, 
herunder at planlægge, udvikle og evaluere skolens samlede virksomhed. Rektor har endvidere det 
overordnede ansvar for skolens pædagogiske udvikling, administration, økonomi og 
personalemæssige forhold. 

Rektor varetager en funktion som bestyrelsesformand for Ajax København Sportsgymnasium og er 
bestyrelsesmedlem i Ajax Københavns hovedbestyrelse.  

Med særligt fokus på områderne beskrevet i det ovenstående, skal rektor: 
 

▪ Sikre udvikling af Københavns åbne Gymnasium i et tæt og konstruktivt samspil med 
bestyrelse, medarbejdere og elever.  
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▪ Sikre et fortsat højt fagligt niveau på skolen og videreudvikle skolens dannelses- og 
læringsmiljø, så alle elever bliver så dygtige, som de kan - uanset forudsætninger og baggrund.  

 
▪ Varetage rollen som skolens øverste personaleleder og fungere som en samlende og 

kulturbærende figur. 
 

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

▪ Have fokus på en velfungerende drift, sikker ressourcestyring og optimal anvendelse af 
skolens samlede ressourcer til gavn for eleverne.  
 

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

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

 

Rektors kompetenceprofil 

Københavns åbne Gymnasium søger en rektor med ledelsesmæssig tyngde og modenhed. Rektor skal 
naturligt sætte eleverne i centrum og være stærkt motiveret af at skabe den bedst mulige skole i 
dynamisk samspil med elever, medarbejdere og bestyrelse.   

Det er afgørende, at rektor identificerer sig med skolens humanistiske værdier om mangfoldighed, 
rummelighed og tolerance. Rektor skal gå foran som rollemodel i forhold til at favne alle elevgrupper 
og være tilgængelig og synlig på skolen.  

I udvælgelsen vil der derudover blive lagt vægt på følgende ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer: 

• En inddragende, anerkendende og tillidsfuld ledelsesstil 

• En evne til at uddelegere opgaver og sætte klare rammer 

• En evne til at facilitere udviklingsprocesser i en fælles retning 

• Et intellekt der sætter rektor i stand til hurtigt at gennemskue komplekse problemstillinger 

• Gode kommunikative kompetencer til formidling af budskaber og indgåelse i dialog. Evnen til 
at lytte skal være fremtrædende. 

• En evne til at begå sig smidigt i forskellige eksterne sammenhænge  

 

Dertil kommer følgende erfaringsbaggrund og kvalifikationer 

• Solid erfaring med undervisning  



   

9   
 

• Indsigt i lovgivningsmæssige og økonomiske rammer og vilkår for drift af en 
ungdomsuddannelse 

• Indsigt i administrative opgaver – fagfordeling, skemalægning, eksamensplanlægning mm.    

• Ledelseserfaring – gerne fra en ungdomsuddannelse 

 

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 


