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Søger ny skoleleder 

Brænder du for at drive skole af høj faglig karat? Har du erfaring fra eller interesse for 

de frie grundskoler? Og er du i stand til at balancere mellem traditioner og fornyelse? 

Så læs videre her...  

Fredericia Realskole har eksisteret siden 1895 og skolen har på nuværende tidspunkt ca. 550 elever. 
Eleverne er fordelt på to spor fra børnehaveklasse til 4. klasse og på tre spor fra 5. til 9. klasse. 
Derudover har skolen 10. klasse. For eleverne i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse er der mulighed 
for at benytte skolens SFO. 
 
En central del af Fredericia Realskoles DNA er det høje faglige niveau. Man har fra skolens side 
forventninger til elevernes forældre og man tør stille krav til skolens elever og ansatte. Det prioriteres 
fra skolens side, at elever og ansatte deltager i forskellige faglige projekter, som kan bidrage til, at 
eleverne udfordres samt at den faglige kvalitet højnes.  
 
Som skoleleder har du det øverste ansvar for skolens ledelse, økonomi, drift samt det pædagogiske og 
faglige indhold i undervisningen på skolen. Du tør tage initiativ og gå forrest. Din ledelsesstil er 
kendetegnet ved tydelig og åben kommunikation. Du tør stille krav, men er også lydhør og tillidsfuld 
overfor dine ansatte.  
 
Du er i stand til at balancere kravet mellem fastholdelse af traditioner og fornyelse. Som leder er du 
synlig og tilgængelig for skolens elever, forældre og ansatte. Du tager teten og er en inspirationskilde 
og du udviser tillid til dine ansatte.  
 
Det forventes, at den nye skoleleder bl.a.: 

 har en relevant uddannelsesbaggrund og ledelseserfaring, 

 har erfaring fra, eller stor interesse for de frie grundskoler, 

 er en dygtig formidler – både skriftligt og mundtligt, 

 er tydelig og direkte, men også åben og empatisk i sin kommunikation, 

 er lydhør overfor skolens ansatte. 
 
Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem finansministeriet og LC. Aflønning 
forhandles i 2017-intervallet kr. 464.407 – 559.090 ved + 350 elever. 
 
Dertil kommer engangsvederlag med eller uden resultatløn efter følgende takster: 

 Engangsvederlag uden aftalt resultatløn er i 2017 kr. 103.972,20 (2012 kr. 98.300) 

 Engangsvederlag hvori der også er aftalt resultatløn er i 2017 kr. 131.684,02 (2012 kr. 124.500) 

 Pension udgør 17,3 %. 
 
Læs mere om skolen her og i job- og kravprofilen her, hvor du finder uddybende oplysninger om 
stillingen og den ønskede profil. Her finder du også kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller 
ønsker at høre nærmere om jobbet.  
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-04783). Ansøgningsfristen udløber den 21. maj 2018, kl. 10.00. 

http://f-realskole.skoleporten.dk/sp/6028/foreside?pageId=26f5ac12-b9cd-44a7-9b94-79551092983e
https://www.mercuriurval.com/CompanyImages/Documents/DK_maj/Skoleleder%20Fredericia%20Realskole%20240418.pdf
http://www.mercuriurval.dk/

