
Yderligere informationer om skolen kan du finde på 
skolens hjemmeside www.Bernadotteskolen.dk 

Bernadotteskolen 
søger skoleleder

Bernadotteskolen søger ny skoleleder. 
Skolen er en fri grundskole med en 
international afdeling og beliggende i 
Hellerup. Der er tale om en yderst attraktiv 
stilling i et skolemiljø præget af betydeligt 
og positivt engagement hos ledelse, lærere, 
pædagoger og blandt forældre og elever.

Bernadotteskolen har gennem årtier været 
sig meget bevidst om sit pædagogiske 
ståsted, sin demokratiske og humanistiske 
tilgang til udvikling og problemløsning 
samt ikke mindst en grundlæggende respekt 
for og kærlighed til eleverne og til det, at 
drive skole. Det gælder både de faglige 
discipliner og det, der omgiver dem: en 
enestående SFO, en virkelig god tone blandt 
alle på skolen, veludviklede udearealer 
i et ganske utraditionelt og sammensat 
bygningskompleks. 

Alt sammen noget, der er med til at gøre 
skolen meget imødekommende og give et 
præg af ikke at være særlig stor, selv om vi 
huser 100 medarbejdere, knap 600 elever og 
(mindst) 1.200 forældre. 

Vi søger en skoleleder, der i dialog med 
personale, bestyrelse og forældre er 
interesseret i at drive og udvikle skolen, så 
den både bevarer sit særkende og fortsætter 
med at være en skole i tråd med tiden – 
gerne lidt forud …!

Det kræver en leder, der:

Har flere års erfaring som leder (gerne 
suppleret med egentlig lederuddannelse) og 
virkelig har lyst til ledelse

Er uddannet inden for og har erfaring 
med undervisning på grundskole-, 
ungdomsuddannelses- eller universitetsniveau 

Kommunikerer klart, mundtligt og skriftligt – 
også på engelsk

Er lyttende og levende interesseret i 
mennesker og relationer mellem mennesker

Evner både at være nærværende og 
demokratisk i sin ledelse og at gå foran, når 
det gælder

Har lyst og evne til at drive skolens fortsatte 
udvikling i tæt samarbejde med skolens 
interessenter

Forstår og værdsætter Bernadotteskolens 
musiske, kreative og praktiske dimension, 
som er en af skolens hjørnestene

Interesserer sig for og bidrager til en livlig 
faglig og pædagogisk dialog

Har fokus på egen og ledergruppens 
samarbejde og udvikling 

Har forståelse for, at skolen også er en 
forretning, hvor økonomien skal være sund og 
ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt
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Hvis du er interesseret i denne enestående 
udfordring med at lede vores skole, vil vi gerne 
høre fra dig. Du kan i fortrolighed henvende 
dig til bestyrelsesformand Philip Rendtorff på 
telefon 61 20 88 09 eller forretningsfører Kurt 
G. Jensen på telefon 26 16 45 80.

Ansøgning og bilag sendes til bestyrelses-
formanden på philip.rendtorff@mail.dk, 
senest Tirsdag den 8. september 2015, kl. 12.00. 
(meget gerne i pdf-format).

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold 
til overenskomst for ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere ved Frie Grundskoler 
(indgået mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation).

Der forventes afholdt 1. samtale den 15. 
september og evt. 2. samtale den 22. september 
2015. Tiltrædelse snarest muligt herefter. 


