
 
 
 
 
 

Skoleleder søges til Den Grønne Friskole på Amager 
 

Strandlodsvej 38, 2300 København S 

 

Brænder du for at udvikle en ny slags skole, der uddanner børn til at deltage i den grønne omstilling? Vil du være 

med til at ændre verden og bygge bro mellem det eksisterende system og fremtidens helhedstankegang? Den Grønne 

Friskole har i de sidste 4 år udviklet en bæredygtig pædagogik funderet i projekter, oplevelser og handling og er nu vokset 

sig så stor at ledelsesfunktionen skal fordeles på flere skuldre.  

 

Vores nuværende skoleleder ønsker at blive faglig-pædagogisk leder, og vi søger derfor en skoleleder, som har solid 

erfaring med administration og økonomi. I samarbejde med faglig-pædagogisk leder og bestyrelse skal du stå for strategisk 

udvikling af skolen, og yderligere skal du stå for kommunikation med omverdenen, danne grønne netværk og arbejde 

uddannelsespolitisk. 

 

Skolen er startet i august 2014 og er i en etablerings- og udviklingsfase, hvor vi på 3 år er gået fra 43 til 128 børn, og med 

planer om at blive 200 børn fra 0. til 9. klasse inden for de kommende 3 år. Vi forventer på sigt at udvide med en 

børnehave og en Grøn HF. Vi underviser i projekter med overordnede temaer og integrerer fagfaglige, musiske og kreative 

fag. Vores voksenteam på 16 medarbejdere er sammensat af  lærere, pædagoger og nogle med andre uddannelser. Vi er 

alle i gang med en opbygnings- og udviklingsproces, både hvad angår bygninger, skolekultur, pædagogik og strategi. 

Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening. 

 

Den Grønne Friskole vil være et fyrtårn for anderledes naturvidenskabelig læring med fokus på Grøn Omstilling. Denne 

opgave skal løftes i samarbejde med den faglig- pædagogiske leder, og det er et plus hvis du har et grønt netværk og er 

vant til at arbejde med fonde. Læs mere om vores visioner og hverdag på  www.dengroennefriskole.dk  

 

Du skal have   

- ledelseserfaring 

        -     et levende engagement i forhold til Grøn Omstilling 

- evnen til at omsætte skolens visioner til konkret handling 

- lyst til at tage favntag med et holistisk syn på uddannelse og dannelse 

- erfaring med og lyst til at arbejde med administration, økonomi og daglig drift 

 

Det er en fordel, hvis du har 

- erfaring med pædagogik og undervisning 

- en akademisk baggrund 

 

Vi forventer du trives med en synlig og udadvendt rolle som repræsentant for skolen udadtil og udviser mod til at gå 

forrest med grøn uddannelse. 

 

Opgaverne for lederen omfatter 

 

• Udmøntning af vision 

• Strategi- og handleplan 

• Profilering af skolen 

• Det juridiske og lovmæssige grundlag 

• Skolens økonomiske rammer 

• Daglig drift, økonomi, administration  

• Udvikling af skolens strukturer 

• Rekruttering 

• Medarbejdernes rammer og arbejdsvilkår 

• Undervisning i mindre målestok i forhold til dine kompetencer 

https://dengroennefriskole.dk/
https://dengroennefriskole.dk/


Bestyrelsen på Den Grønne Friskole har det overordnede ansvar for driften af skolen. I hverdagen er ansvaret for den 

daglige drift delegeret til skolelederen. Vi søger en ny skoleleder, der vil lede skolen i samarbejde med bestyrelse og 

faglig-pædagogisk viceleder. 

 

Vi ønsker at skolens voksne arbejder ud fra bestemte grundholdninger, læs mere her  

 

Stillingen er på fuld tid. Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. august 2018.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Lønnen 

fastsættes i intervallet 426.977- 491.162 kr. 

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med CV og relevante bilag sendes på mail til Den Grønne Friskole senest kl. 24 den 21. marts 2018 til 

nrr@dengroennefriskole.dk. Vi forventer at afholde 1. runde af samtaler i uge 14. 

 

Spørgsmål til stillingen rettes til bestyrelsesformand Phie Ambo på telefon 23813388. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QIqBJV5U3m4zDUtGzVm3-OV9uVoRbOLK/view?usp=sharing

