Skoleleder til Næstved Fri Skole
Drømmer du om at lede en lille friskole? Brænder du for
at være med til at skabe et rigt læringsmiljø for børn?
Om skolen
Næstved Fri Skole tilbyder et inspirerende miljø, som skærper barnets sanser,
fantasi og intellekt.
Skolen bygger på sociale og demokratiske værdier, der hver dag kommer til
udtryk gennem direkte demokrati og et velfungerende konfliktløsningssystem. På alle niveauer bygger skoledagen således på sunde relationer, hvor
barnet udvikler og udtrykker sig i overensstemmelse med sin særegne
karakter og samtidig giver plads til, at andre kan gøre det samme.
Skolen har en sund økonomi, en engageret forældrekreds og en fantastisk
stab, der alle har valgt Næstved Fri Skole af kærlighed til alle 117 børns trivsel,
læring og udvikling. Skolen har elever fra 0.klasse til afgangseksamen.

Vi søger...
En leder der er tillidsfuld, rolig, ansvarlig og fuld af overskud og styrke til at
passe på vores skole under hensyn til friskoleloven, administrative krav,
økonomistyring og etiske overvejelser.
En leder der evner at orkestrere, delegere og bidrage til det komplekse
samspil, som ledelse af et rigt læringsmiljø kræver, såvel indadtil på skolen,
som udadtil ift. eksterne samarbejdspartnere –kommunikation såvel
mundtligt som skriftligt er derfor vigtig.
En leder der instinktivt forstår potentialet for den læring som Næstved Fri
Skole rummer – såvel didaktisk som pædagogisk indsigt er vigtig.
En leder der har gjort sig tanker om, hvordan man kan fastholde et rigt og
åbent læringsmiljø i en stadig mere præstationsorienteret samtid.
Vi ønsker en leder, der har skoleledererfaring; herunder erfaring med
personaleledelse, økonomistyring og administration.
Friskole-, lilleskole-, eller efterskoleleder-erfaring vil være en fordel.

Vi tilbyder...
- En unik mulighed for at lede en demokratisk
velfunderet skole.
- En hverdag med indre motiverede børn,
lærere og pædagoger.
- En stor variation af opgaver som følge af
skolens størrelse.
- Højt til loftet menneskeligt, pædagogisk og
didaktisk.
- En engageret skolebestyrelse og
forældrekreds.

Ansøgningsfrist:
Torsdag
den 16.11.2017, kl. 12:00
.

Tiltrædelse: 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.
Indsend CV og motiveret ansøgning til:
bestyrelsen@naestvedfriskole.com
Vi holder jobsamtaler løbende.
Har du spørgsmål til stillingen så kontakt bestyrelsesmedlem
Malaika Thomsen på tlf. 26 14 13 76.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende
overenskomst for friskoleledere: Intervalløn 403.683 - 484.027 kr. pr. år.

Næstved Fri Skole,
Havrebjergvej 3, Rislev
DK - 4700 Næstved

