Er du den skoleleder, vi mangler? Tag testen her!
(Selvom vi ellers ikke går så meget ind for testning!)

Hvor mange af følgende udsagn passer godt på dig?
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jeg
jeg
jeg
jeg
jeg
jeg
jeg
jeg
jeg
jeg
jeg
jeg

er musisk og kreativ
er vild med kunst, kultur og teater
er social og kan lide at samarbejde
er imødekommende og tillidsvækkende
har selvindsigt og humor
er en ildsjæl
er struktureret og god til planlægning
er velformuleret og har gode kommunikative evner
er visionær med respekt for den eksisterende kultur
har lyst til administrative opgaver og har økonomisk sans
har undervisningserfaring og pædagogisk indsigt
har begge ben på jorden, ben i næsen og er ikke høj i hatten

Tjek din score her:
Alle udsagn passer: Det lyder næsten for godt til at være sandt. Vi glæder os til at modtage din
ansøgning.
5-11 udsagn passer: Du passer godt ind hos os. Skynd dig at sende din ansøgning.
0-4 udsagn passer: Hmm

måske er vi ikke lige stedet for dig.

Hvem er vi?
●
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7 år ung landsbyfriskole beliggende i Ryde tæt på Vinderup, Borbjerg, Skave, Hjerm, Struer og
Holstebro med 84 børn fra 0. til 8. klasse, 12 ansatte, masser af engagerede forældre og et utal
af dejlige, frivillige hjælpere
en friskole med et godt fagligt fundament, hvor vi også tør bryde rammerne og arbejde på
tværs af fag, klasser og andre skel, for at give vores børn den bedste faglige og sociale ballast
med videre
vi elsker musik, kunst, teater, fortælling og det, der er lidt skævt. Her tænker vi både i og
udenfor boksen. Vi synger og bevæger os hver dag sammen - også når vi har emneuger,
fagdage, teaterprojekter og på vores årlige lejrskole
vi har vores egen kulturskole, hvor eleverne i fritiden kan gå til musik og kor
en friskole, hvor tanken om fællesskab gennemsyrer vores hverdag og måder at tænke børn og
undervisning på og hvor alle byder ind med deres unikke brik i det fælles puslespil
en friskole med en stærk og stabil lærergruppe, som brænder for friskoletanken og hver dag
arbejder på at gøre vores skole det bedste lære- og værested for børnene

Det praktiske:
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Ansøgningsfrist: fredag den 1
 5. marts kl. 23.59, samtalerne vil finde sted i uge 13.
Start: 1. juni 2019 eller efter aftale.
Nærmere oplysninger og rundvisning: kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand
Nanna Eskelund 22 85 41 28 eller konstituerede skoleledere Anette Nielsen 28 43 44 39
og Lilian Klinkby 26 80 81 57. Skolens adresse er Margrethe Reedtz Skolen, Skolevænget
14, 7830 Vinderup
Se mere på www.margrethereedtzskolen.dk og på vores facebookside
www.facebook.com/margrethereedtzskolen
Ansøgning med CV og relevante bilag sendes til
konstitueret.ledelse@margrethereedtzskolen.dk
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og
Ledernes Centralorganisation i lønintervallet 395.907-471.003

