
                        
                     
 

Ferritslev Friskole Lundsbjergvej 42 5863 Ferritslev - Tlf. 65981598 - Mail: friskole@ferfri.dk 

Vil du gå forrest i udviklingen af vores traditionsrige friskole? 

- Så er det dig vi søger som skoleleder!  

Ferritslev Friskole er en moderne/tidssvarende friskole, der hviler på et Grundtvig-Koldsk fundament med 
dybe rødder i lokalsamfundet. Skolen startede i 1859 og er dermed blandt de ældste friskoler i landet med 
masser af traditioner og gode skolefortællinger.  
I et fælles afsæt med skole, børnehave, SFO og Børnehøjskole (frivillig musikskole) ønsker vi at skabe en rød 
tråd gennem barnets skoleliv og dagligdag. 
I alt 210 børn og unge samt 30 medarbejdere har deres daglige gang på Ferritslev Friskole, heriblandt 30 
børnehavebørn i Børnehuset Fuglereden.  
 
Hvem er vi? 

 Vi er en skole med mange traditioner, der har stor værdi for os  

 Morgensang og fortælling har en stor plads i vores hverdag 

 Det enkelte barns trivsel er altid i fokus 

 Vi har en mangfoldig børnegruppe, der elsker en god historie, har en høj faglighed og for en stor del 
elsker at udfolde sig kreativt/musisk 

 På tværs af vores fagligheder arbejder vi ud fra en styrkebaseret tilgang til vores elever 

 Vi har som medarbejdere en høj faglighed og ønsker til stadighed at udvikle denne 

 Vi er en medarbejdergruppe med et stærkt sammenhold og en god portion humor 

 Vi er en forældregruppe både fra lokalsamfundet og fra et stort opland. Flere af os er tidligere elever 
og alle ønsker vi at værne om friskolens traditioner og værdier  
 

Hvilke kompetencer ønsker vi, du har med dig: 
 Du har naturligt flair for at møde mennesker med respekt og indlevelse 

 Du kan skabe den gode og imødekommende dialog med børn, forældre og ansatte  

 Du kan samle og rumme børn, forældre og ansatte i et varmt og meningsfyldt fællesskab 

 Du har kendskab til de frie skolers verden og interesse i det lokalområde vi er en del af 

 Du er en leder der har øje for samtlige ansatte, som vil gå forrest og alligevel stå bag den enkelte 
med tydelig opbakning 

 Du er et stabilt menneske med stor slidstyrke, fleksibilitet og arbejdsglæde  

 Du har et udpræget strategisk talent og har kvalifikationer indenfor økonomistyring 
 Du brænder for at være med til at udvikle Ferritslev Friskole i en respektfuld sondring mellem 

fastholdelse og fornyelse af traditioner 

 

Hvis du kan se dig selv i ovenstående stilling, ser vi frem til at modtage din ansøgning på mail: 
gs.elbaek@gmail.com senest den 24. september 2018 kl. 12.00. 
Forventet opstart 1. december 2018, eller efter aftale. 
 
Såfremt du har spørgsmål til jobbet eller ønsker en rundvisning på skolen, er du velkommen til at henvende 
dig til skolens bestyrelsesformand Eva Lindhardt Gaarsdahl på tlf. 22545904, eller konstitueret skoleleder 
Gitte Stenum på tlf. 26831191. For yderligere information gå på vores hjemmeside www.ferfri.dk. 
 
Samtaler afholdes 3. og 4. oktober 2018. Går du videre til 2. samtalerunde, finder den sted 10. oktober. 
Har du ikke hørt fra os senest den 12. oktober 2018, er stillingen besat til anden side. 
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Aflønning indenfor 
intervallet for skoleledere kr. 431.813-517.755 (april 18) 
 

http://www.ferfri.dk/

