Vallekilde-Hørve Friskole
Vallekildevej 103 ∙ 4534 Hørve ∙ Telefon 59 65 68 34
Web: www.vhfriskole.dk ∙ Mail: kontor@vhfriskole.dk

Vallekilde-Hørve Friskole søger ny skoleleder –
med tiltrædelse pr.01.marts 2019 eller snarest muligt.
Vi søger en leder der med en forælders ord skal være ”en klar og tydelig leder, som ikke er bange for
uenighed, møder folk konstruktivt, tager hånd om problemerne og har ledelseserfaring.”
Med en pædagogs ord skal ”se både Skole, SFO og Skovbørnehave som en samlet enhed og arbejde med og
for helheden. Som favner det hele.”
Med en lærers ord skal være ”En person, som står stærkt og guidende i forhold til en generation, som
måske skal have friskoletanken repeteret – dermed ikke sagt at skolen ikke skal følge med tiden, men
grundtanken bør holdes.” og som kan give personalet ”en stor grad af frihed under ansvar og udviser tillid
og opbakning til vores arbejde.”
Vallekilde-Hørve Friskole ligger i det smukke Odsherred i Nordvestsjælland. Vores målsætning er at
”Danne og uddanne hele livsduelige unge mennesker”. Skolen bygger på værdier som bl.a. nærhed,
dannelse, medindflydelse, natur og musik. Her bliver der lagt stor vægt på det kreative, såvel som
det boglige. Vi tager afsæt i børnenes trivsel og den deraf affødte effekt; at der skal sættes klare krav
til hvordan man opfører sig og taler til hinanden, og at vores børn bliver bedre mennesker af at lære at
passe på hinanden.
Vallekilde-Hørve Friskole er en hyggelig skole med ca. 180 børn fordelt fra 0. – 9. klasse, en SFO med
ca. 70 børn og en skovbørnehave med ca. 40 børn. Der er 29 ansatte, heraf 13 lærere, 5 SFOmedarbejdere, 6 medarbejdere i skovbørnehaven, 2 sekretærer, 1 pedel samt 1 rengøringsassistent.
Vi søger en skoleleder og samlet leder for hele vores institution.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgning, CV samt relevante bilag skal sendes til skolens mail: kontor@vhfriskole.dk
Ansøgningsfrist: tirsdag den 08. januar 2019 kl.12.00
Ansættelsessamtaler er planlagt til afholdelse i uge 3/2019.
Der vil være mulighed for fremvisning af skolen onsdag den 12. december 2018, fra kl. 16.00-18.00 (ring
for nærmere aftale tlf.nr.59 65 68 34).
Yderligere informationer kan fås på http://vhfriskole.dk/, ved kontakt til vores bestyrelsesformand
Flemming Kristensen på capriperana35@gmail.com / tlf. 51 96 06 04, lærer Henrik Kiowsky på 23466752 /
henrik@vhfriskole.dk eller skolens sekretær Helle Lerche på kontor@vhfriskole.dk / tlf. 59656834.

