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1 Indledning 
Helsingør Produktionsskole (herefter Produktionsskolen Sundet) er et tilbud til unge 

mellem 15 og 25 år, som er visiteret fra UU og som ikke har gennemført en 

ungdomsuddannelse, ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan 

uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.  

 

En produktionsskole har en anden undervisningsform, end den man kender fra andre 

uddannelser, og undervisningen foregår som praktisk arbejde på skolens flere forskellige 

værksteder. Sundet er derfor en skole – som ikke er en skole, men en produktionsskole! 

 

Produktionsskolen Sundet har anmodet Mercuri Urval om at bistå i ansættelsesforløbet for 

en ny forstander med tiltrædelse den 1. august 2017, idet den nuværende har valgt at gå 

på pension.  

 

Nærværende notat, som er udarbejdet af Mercuri Urval, vil blive anvendt til: 

 at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget i relation til organisationen, 

stillingen og profilen for den nye forstander 

 at udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til muligt 

interesserede kandidater 

 at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold, de formulerede 

krav og forventninger til den nye stillingsindehaver. Således indgår notatet som 

grundlag for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. 

 

Notatet bygger på informationer og synspunkter fremkommet i forbindelse med interview 

med relevante nøglepersoner og i skriftligt baggrundsmateriale.  

 

 

2 Om Helsingør Produktionsskole Sundet 
2.1 Generelt 

Produktionsskolen Sundet blev oprettet i august 2002 , idet Helsingør Byråd besluttede at 

kommunen skulle have sin egen produktionsskole. Produktionsskolen Sundet er en 

selvejende institution og skolens overordnede ledelse varetages af Produktionsskolens 

bestyrelse. Den daglige administration varetages af forstanderen, som også har det 

pædagogiske ansvar.  

 

Produktionsskolen Sundets kombinerede undervisnings- og produktionsprogram er for 

unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, eller ikke umiddelbart har 

forudsætning for at starte en sådan. Produktionsskolen tilbyder disse unge et 

undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, for at styrke elevens 

personlige udvikling og forbedre dennes mulighed i uddannelsessystemet og på det 

almindelige arbejdsmarked, herunder fx til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller 

lignende.  
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Et produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud, men 

er tilrettelagt med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til 

gennemførelse af en ungdomsuddannelse. 

 

Ambitionen og målet er at forbedre den enkelte elevs forudsætninger for at træffe et valg 

vedrørende uddannelse, job og andre af livets forhold, og forbedre de personlige og 

faglige kvalifikationer for at gennemføre disse valg. Endvidere er ambitionen også, at et 

forløb på skolen bidrager til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken 

i et demokratisk samfund. 

 

Skolen tilbyder pt. 8 forskellige værksteder, som rummer store dele af det erhvervsliv, som 

den unge vil møde senere fx. køkken, auto & smed, grafisk, anlæg & byg mfl.  

 

Udover skolens værkssteder har skolen indgået partnerskab med Ungdomsskolen i 

Helsingør, som tovholder, med Erhvervsskolen i Helsingør, samt VUC i Helsingør og 

tilbyder nu også eleverne mulighed for at tage en KUU (kombineret ungdomsuddannelse).  

 

2.2 Hverdagen på Sundet 
Produktionsskolen Sundet er et fællesskab og der løftes i flok, hvilket betyder at der 

samarbejdes på tværs til gavn for både ansatte og elever. For alle ansatte på skolen 

er det en fælles indsats, at sikre elevernes udvikling og trivsel. Det er vigtigt, at 

eleverne oplever engagement og kan lade sig inspirere. Det giver derfor god værdi, at 

de fleste af værkstedlærerne selv har en fortid indenfor den relevante 

”værkstedsbranche”. Denne erfaring og fag-faglige ståsted kombineres med dygtige 

pædagogiske kræfter, så samspillet på tværs af de ansatte sikrer at hverdagen for 

eleverne lykkes bedst muligt.  

 

Alle ansatte på skolen har konstant et blik for nye muligheder for samarbejde med det 

omkringliggende lokalsamfund. Det kan være på udkig efter en læreplads, et muligt 

praktiksted til en elev, eller det kan være vedligeholdelse af et godt samarbejde med 

en lokal virksomhed eller offentlig institution. For eksempel har værkstedet ”grønt 

værksted” en aftale med de lokale dagsinstitutioner om mindre 

vedligeholdelsesopgaver. Dette giver eleverne både en realistisk fornemmelse for et 

senere arbejdsliv og forståelse for arbejdsopgavernes værdi hos brugerne, og i sidste 

ende er det også med til at sikre indtjening til skolen. Skolen omsætter i dag varer og 

tjenesteydelser for i omegnen af 2 mio. kr. pr. år, hvilket er en væsentlig indtjening i 

forhold til skolens drift.  

 

Der er madordning, som tilbyder sunde måltider og varieret kost til alle. Maden 

tilberedes hver dag af eleverne, som er tilknyttet værkstedets køkken. Det er vigtigt, at 

der tænkes i helheder, og en sund kost er med til at sætte en god ramme for 

elevernes hverdag og øger trivslen samt udviklingen hos de unge. Desuden skaber 

det også faste holdepunkter i hverdagen, og alle på skolen får mulighed for at danne 

relationer på tværs af værksteder og faste tilhørsforhold.  
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Når det giver mening og værdi tager værkstederne alene eller sammen med et andet 

værksted på studietur i 2-3 overnatninger. Det kan være af forskellige karakter 

afhængig af værksted og formål fx madmesser, motorløb, folkemødet eller festugen i 

Aarhus.  

 

2.3 Produktionsskolen Sundets værdier 
 

Anerkendende 

Ved anerkendende forstår vi: 

 At vi med ligeværdighed og oprigtighed accepterer alle på deres egne præmisser. 

At være anerkendende på skolen ses ved: 

 At vi aktivt anerkender/roser elever, samarbejdspartnere og hinanden, når 

muligheden byder sig. 

Anerkendende adfærd på skolen er vigtig fordi: 

 Det skaber fokus på det, der virker, skaber motivation og højt selvværd. 

 

Rummelighed 

Ved rummelighed forstår vi: 

 At der er accept af forskelligheder samt tolerance og åbenhed indenfor skolens 

dynamiske rammer. 

Rummelighed på skolen ses ved at: 

 Vi er åbne for dialog, menneskelig forskellighed både i medarbejdergruppen, 

målgruppen og blandt eksterne samarbejdspartnere. 

Rummelighed på skolen er vigtig fordi: 

 Den skaber trygge rammer for individuel udvikling. 

 

Respekt 

Ved ordet respekt forstår vi: 

 At værdsætte folk. 

At have respekt på skolen ses ved: 

 At have tillid til hinanden, tolerance og fællesskab. 

At have respekt på skolen er vigtig fordi: 

 Det er en måde at se og acceptere hinandens forskelligheder på. 

 

Læs mere om Produktionsskolen Sundet på: www.ps-sundet.dk  

   

 

3 Stillingen 
3.1 Stillingsbetegnelse og placering 

Stillingsbetegnelsen er forstander. Forstanderen referer direkte til skolens bestyrelse, i 

praksis udmøntes det hos bestyrelsesformanden.  

 

  

http://www.ps-sundet.dk/
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3.2 Opgave- og ansvarsområder 

Ledelsen af Produktionsskolen Sundet er delt mellem forstanderen og souschef, og 

ledelsesopgaven udmøntes og deles i ledelsesteamet. I hverdagen refererer alle til 

forstanderen, og det er også forstanderen, som har det personaleledelsesmæssige 

ansvar. De ledelsesmæssige opgaver fordeles og aftales nærmere, så der også 

fremadrettet tages hensyn til den nye forstanders kompetencefelt.  

 

Forstanderen har det fulde personaleledelsesansvar for skolens ansatte, som består af et 

engageret hold på 15 medarbejdere, der har mange forskellige faglige baggrunde.  

 

Der er to overordnede ansvarsområder, som er væsentlige; at holde fokus på de eksterne 

relationer samt at sikre tydelige rammer i hverdag for eleverne.  

 

Relation og netværk 

Det er væsentligt for skolens virke – og fortsatte succes at forstanderen går forrest i 

relationen til det omkringliggende lokalsamfund. Det er vigtigt, konstant at sikre et 

elevoptage og samtidig etablere og videre udviklesamarbejdsaftalerne. Desuden spiller de 

eksterne relationer ofte også en afgørende rolle for elevernes videre færd.   

 

Tydelige rammer 

Skolelederen har en vigtig opgave i at sikre stabilitet og tydelige rammer for 

produktionsskolens elever. Grundet produktionsskolens størrelse har forstanderen også 

en rolle at spille i hverdagen for eleverne. Det kan fx betyde at forstanderen tager del i 

enkelte undervisningsforløb, tager sig af konflikter blandt eleverne eller står for at 

arrangere ekstraordinære aktiviteter, så skolens andet personale kan hellige sig til ugens 

plan i værkstederne.  

 
Derud over er forstanderens opgaver primært at:  

 Varetage den overordnede ledelse, daglige drift og organisatoriske udvikling af 

produktionsskolen, herunder sikre at der på alle områder er balance i forhold til 

områdets udvikling. 

 Løbende sikre skolens økonomiske fundament, hvilket både betyder 

investering i skolens bygninger, sikring af et solidt elevoptag og at skolen er 

synlig og tydeliggør sin berettigelse.  

 Servicere bestyrelsen, hvilket bl.a. indebærer at holde dem løbende orienteret 

og informeret om skolens udvikling.  

 Tydeliggøre og fastholde de krav, der stilles til produktionsskolen, så alle 

orienterer sig mod et fælles mål. 

 Sikre overblikket i dagligdagen og følge op på indsatser og fokusområder.  

 Sikre at produktionsskolen arbejder i overensstemmelse med 

undervisningsministeriets bekendtgørelser. 

 Sikre et tværfagligt og tæt samarbejde hos de ansatte. 
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Et nedsat ekspertudvalg under undervisningsministeriet er for nylig kommet med 

anbefalinger til justering og omorganisering af ungdomsuddannelsesområdet. Hvilken 

betydning dette arbejde vil have for Produktionsskolen Sundet er endnu umuligt at 

forudsige, men afhængig af det politiske udspil og de omkringliggende 

ungdomsorganisatoriske tilbud er det sandsynligt, at Produktionsskolen Sundet 

fremadrettet vil indgå i et tættere samarbejde med andre uddannelsestilbud. Dette 

arbejde vil den nye forstander indgå i tæt sparring og dialog omkring sammen med 

bestyrelsen.  

 

 

4 Kravprofil 
I udvælgelsesprocessen vil såvel den faglige erfaringsbaggrund som de ledelsesmæssige 

og personlige kompetencer blive vægtet. Det er essentielt, at forstanderen brænder for at 

gøre en forskel for de unger og har et ønske om at indgå i hverdagen på skolen – som 

ikke er en skole.  

 

Nedenfor beskrives de væsentligste forventninger til kandidatens erfaringer, faglige 

baggrund og personlige kompetencer. 

 

4.1 Faglige kompetencer og erfaringer 

Det forventes at den kommende skoleleder i al væsentlighed besidder følgende relevante 

faglige erfaringer og kompetencer: 

 Uddannelsesmæssig forankring i det pædagogiske felt eller relevant 

ledelsesmæssig erfaring fra lignende organisationer.  

 Erfaring med ledelse er en klar fordel, hvad enten du har stået i spidsen for en 

organisationen eller har haft et mere uformelt ledelsesansvar, hvor du har vist et 

tydeligt ledelsestalent. 

 Økonomisk forståelse og vant til at arbejde med budgetter. 

 Kendskab, interesse eller erfaring for at arbejde med unge mennesker. 

 Det er en fordel at have kendskab eller erfaring med at arbejde med en bestyrelse.  

 Kendskab til lovgivningen for produktionsskolerne eller bekendt med hurtigt at 

kunne orientere sig i relevant lovgivning.  

 Kan orientere sig i det lokalpolitiske landskab. 

 

4.2 Personlige kompetencer 

Det forventes, at den kommende skoleleder i al væsentlighed besidder følgende relevante 

personlige kompetencer: 

 

Stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt. Relationsskabelsen er 

essentiel, både når du leder opad, udad og nedad. Du skal kort sagt have ordet i din magt 

og forstå formidlingens kunst.  
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Tydelig og beslutningsstærk: Produktionsskolen har brug for en tydelig leder, som kan 

og tør gå forrest, samtidig med at der skabes følgeskab og vejen vises i en hverdag, som 

godt kan være præget af mange forskelligartede interesser og ståsteder.    

 

Overblik og retningssættende: Det er essentelt, at forstanderen holder overblikket og 

sikrer sig at skolen kontinuerligt arbejder mod et fælles mål. Du skal derfor være god til at 

se de overordnede linjer og sætte den fælles retning for medarbejderne.  

 

Engageret og passioneret: Du skal i høj grad motiveres af at se de unge komme videre i 

deres udvikling og ihærdigt fortsætte med at understøtte eleverne i deres 

produktionsskoleforløb, både når det går godt og når eleven er udfordret.  

 

Empatisk: Det er vigtigt at have en god situationsfornemmelse og være i stand til at lytte 

til organisationens behov – både dem som udtrykkes eksplicit og implicit.  

 

 

5 Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling og løn, ansættelsesforhold samt pension sker i henhold til 

gældende overenskomst på området.  

 

 

6 Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 15. maj 2017 kl. 12.00 

1. samtaler 19. maj 2017 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 21 – 22 

Rapportering og 2. samtaler 6. juni kl. 8.00 – 12.30 

Tiltrædelse 1. august 2017 

 

Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås hos konsulent Mia 

Hvilshøj Dal, Mercuri Urval, på telefon 2245 1576.  

 

Finder du jobbet interessant, kan du søge stillingen via www.mercuriurval.dk 

(referencenummer DK-03108), hvor ansøgning og CV uploades. Ansøgningsfristen er den 

15. maj 2017 kl. 12.00.  

 

http://www.mercuriurval.dk/

