Skoleleder til Øhavsskolen i Faaborg
Kan du lede en stor skole, der er fast forankret i det smukke sydfynske lokalsamfund omkring
Faaborg? Er du klar på at inspirere og motivere dygtige medarbejdere, så alle elever på Øhavsskolen
fortsat er i trivsel og faglig udvikling? Bliver du inspireret af at samarbejde med dagtilbud, øvrige
skoler og ungdomsuddannelser for at sikre de bedst mulige undervisningstilbud til kommunens børn?
Så mangler vi dig!
Øhavsskolen ligger placeret i Faaborg by og kan derfor gøre brug af alle byens attraktive tilbud.
Samtidig ligger byen for foden af istidslandskabet i Svanninge Bakker, tæt på øhavet og skoven, der
kan anvendes aktivt i undervisningen. Skolens ene afdeling bliver i de kommende år moderniseret for i
alt 38 mio. kr., og byggeprojektet giver mange spændende muligheder for at udvikle skolens tilbud.

Den nye skoleleders vigtigste opgaver

Din vigtigste opgave på Øhavsskolen er at lave en skole, hvor eleverne trives og udfordres fagligt. Dit
mål vil være at gøre alle elever så gode, som de kan blive. Skolen står hér på et solidt fundament og
har fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. En afgørende forudsætning for at lykkedes med
eleverne er udviklingen af en stærk og tillidsbaseret samarbejdskultur på skolen, som sikrer, at
skolens ambitiøse medarbejdere er glade for at komme på arbejde.
Som skoleleder på Øhavsskolen skal du fortsætte det allerede påbegyndte arbejde med at skabe én
skole på to matrikler. På afdeling Uglen har vi indskoling, mellemtrin og SFO, mens vi på afdeling
Svanen har udskoling. Svanen er samtidig overbygningsskole for to landsbyordninger i området.
Endelig driver Øhavsskolen to 10. klasser på det nærlæggende Campus Faaborg i samarbejde med
flere lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Ovenstående opgaver stiller store krav til dine relationelle og kommunikative evner. Det samme gør
det store byggeri, der netop er begyndt på afdeling Uglen. Som ny skoleleder bliver du en central part i
byggeprocessen, hvor der løbende skal afvejes hensyn til både pædagogik, forældreønsker,
byggeteknik og medarbejderspørgsmål. Selvom projekteringen og finansieringen er på plads, kommer
du således til at præge processen i de kommende år.
Skolen er med i en politisk prioriteret prøvehandling, som går forrest i udviklingen af det inkluderende
skoletilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Prøvehandlingen går under titlen ”Fællesskabende
læringsmiljøer – sammen om praksis”, og sigter på at øge inklusionen i almentilbuddet ved at styrke
medarbejdernes kompetencer gennem reflekteret praksis og ved at fokusere på det samlede
læringsmiljø i klassefællesskabet frem for den enkelte elev. Du vil som ny skoleleder skulle indgå i
projektets styringsgruppe.
Endelig bliver du en del af en stærk dagtilbud- og skoleledergruppe, hvor det forventes, at du tager en
aktiv og engageret position som sparringspartner for både dine lederkollegaer og chefen for Center
for Opvækst og Læring i den fælles bestræbelse på at realisere kommunens samlede børn- og
ungepolitik.

Hvad leder vi efter?
-

Du har solid ledererfaring og gerne erfaring med ledelse af ledere.
Din ledelsesstil er tillidsbaseret, og du er både synlig og nærværende – selvom jobbet kræver
distanceledelse
Du er relationel stærk, møder forældre og elever med et smil og er opmærksom på de

-

-

mennesker, der er omkring dig
Du er en visionær leder, der i samarbejde med dit lederteam og medarbejderne sætter retning
for Øhavsskolen. Du kan gå forrest, men kan også træde i baggrunden med tillid til
medarbejdernes opgaveløsning.
Du ser – og forstår at udnytte – skolebestyrelsen som en ressource og en aktiv medspiller i
såvel hverdagens drift som i visionsarbejdet.
Du ved, at skolen er en del af en politisk styret organisation – og du ser mulighederne heri
Du besidder strategisk og driftsmæssigt overblik og kan sikre stabil økonomisk drift

Om Øhavsskolen

Skolen har i alt 630 elever på de to afdelinger og i den tilknyttede specialklasserækker. Afdeling
Svanen er placeret i bymidten med Forum Faaborg, Svømmehallen og de kommunale Ung- og
Musikskoler som naboer – samtidig er afdelingen gennemgribende moderniseret inden for de seneste
år, og fremstår således som en tidssvarende skole med mange muligheder. Afdeling Uglen er placeret
i et roligt boligkvarter og har både børnehave og boldbaner som nabo – og den igangværende
modernisering vil skabe nye muligheder for at udvikle skoletilbuddet. Som ny skoleleder vil du blive
leder for fire afdelingsledere og en samlet medarbejderstab på 73.
Læs mere om skolen her

Om Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere.
Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odenseforstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en
kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt
foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et
levende iværksættermiljø.
Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og
vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi, Sammen skaber vi det bedste
sted.
I vores Medarbejder- og Ledelsesgrundlag har vi sammen formuleret de krav og forventninger, vi har
til hinanden. Du kan læse vores Medarbejder og Ledelsesgrundlag her.

Krav til erfaring og uddannelsesmæssige baggrund

Det er et krav, at du har erfaring med skoleledelse, har undervisningserfaring og har
lederuddannelse på minimum diplomniveau.

Yderligere information

Ønsker du høre mere om Øhavsskolen og forventningerne til den nye skoleleder, så kontakt gerne
Chef for Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær på 7253 3101. Hvis du ønsker at besøge
skolen, kan du kontakte afdelingsleder, Katja Moltenow på 7253 3952, som sidder i
ansættelsesudvalget.
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med den behandlingsberettigede organisation
efter forhandling, og der er ingen øvre arbejdstid. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og
børneattest.
Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik her.

Store kommunale satsninger som er politisk prioriterede i forbindelse med børne- og ungepolitikken
og visionen om Fremtidens Skole:

-

”Den kulturelle rygsæk”
”Erhvervsrygsækken”

Praktiske oplysninger
Ansøgningsfrist er 30. november 2021 kl. 16.
1. samtalerunde gennemføres den 9. december og 2. samtalerunde den 14. december 2021. Mellem
den først og en eventuel anden samtale vil der blive gennemført en personprofilanalyse og kognitiv
test. Til anden samtale skal du løse en case-opgave. Der tages referencer inden endeligt tilbud om
ansættelse.
Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter.

