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Uddybende stillingsprofil/beskrivelse 

FORSTANDER FOR RYSLINGE HØJ- OG EFTERSKOLE. 

 

 

Vedtægtsmæssige ramme: 

 

Bestyrelsen har iværksat en revision af skolens vedtægter. Dette arbejde er stillet i bero med respekt for en 

ny leder naturligvis skal have mulighed for at involvere sig i fremtidens struktur- og aktivitetsmæssige 

grundlag. 

 

Skolen og traditioner: 

 

Foruden at skolen bygger på traditioner, så emmer vore smukke bygninger også af traditioner. Skolens to 

skoleformer har igennem årene i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse udviklet sig markant, såvel 

højskole som efterskolemæssigt. Vores nye forstander forventes derfor at kunne fastholde men også ud-

vikle Ryslinge som en markant uddannelsesinstitution for de to skoleformer. 

 

Forventninger til vores nye forstanders profil og baggrund: 

 

Vi forventer en person der har erfaringer fra efterskole og/eller højskole og/eller de frie skoler og folkeop-

lysningen, og som besidder følgende kvalifikationer: 

➢ Faglig uddannet, med formidling og læring, gerne med efteruddannelse. 

➢ Har ledelseserfaring fra efterskole- og/eller højskole. Gerne lederuddannelse i baggagen. 

➢ Økonomisk viden, indsigt og ledelsesmæssig erfaring med økonomistyring. 

➢ Brænder for at danne unge mennesker. 

 

Desuden forventer vi, at personen har kvalifikationer kompetencer som betyder: 

• En gennemslagskraftig men samtidig en involverende, stimulerende og demokratisk anlagt leder. 

• En kommunikator både indad- som udadtil.  

• Strategisk og visionær i samarbejde med skolens medarbejdere, bestyrelse og skolekreds. 

• I stand til at være leder for ledere. 

• Personaleleder, der skaber følgeskab i alle faggrupper.  

• Tillidsvækkende og en dygtig kommunikator, og i sin ledelsestilgang anerkendende og tilgængelig. 

• Empatisk og kan favne alle – medarbejdere som elever. 

• Indsigtsfuld i arbejdet med unge mennesker. 

 

Rammer og vilkår: 

 

Forstanderen ansættes i henhold til gældende overenskomst. Vi forventer at lægge højskoleaftalen til 

grund. Desuden aftales løn i henhold til kvalifikationer. 

 

Der er bopælspligt i lokalområdet, idet der forventes et aktivt engagement i lokalområdets kulturliv m.v. 

 

Vi behandler løbende ansøgninger frem til den 2. marts 2019. Herefter og frem til den 28. marts 2019 afhol-

des flere samtalerunder med henblik på egentlig ansættelsessamtale. Interesserede er velkommen til at 
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kontakte Næstformand Søren Hvarregaard, Forstander Torben Vind Rasmussen eller forretningsfører Erik 

Kjærsgaard.  

 

Ansøgninger skal stilles elektronisk til forstander@ryslinge-efterskole.dk  

 

Vi forventer at tiltrædelse kan ske hurtigst muligt, senest den 1. maj 2019. 

 

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der består af de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for 

skolens medarbejdere og ledelse.  

 

Øvrige rammer og grundlag: 

 

For nærmere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside – www.ryslinge.nu – link til forstanderstillingen. 

På siden kan du læse mere om: 

 

• Vedtægter. 

• Nuværende organisationsgrundlag og opgavestruktur. 

• Årsregnskab for 2017.  

• Budget 2019. 
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