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1. Introduktion 

1.1 Baggrund 

På baggrund af Byrådets beslutning den 6. februar 2017 om at etablere ny skolestruktur har 
Odder Kommune og Mercuri Urval indgået aftale om samarbejde vedrørende rekruttering og 
udvælgelse af skoleleder for Landsbyordningerne. 
 
Job- og kravprofilen beskriver rammerne for den ledige skolelederstilling. I de første afsnit 
beskrives ledelsesforståelsen i Odder Kommune og baggrunden for den ledige stilling, hvorefter 
stillingen beskrives nærmere. Afslutningsvis fremgår ansættelsesvilkår og tidsplan for stillingen. 
 
Det er målet, at den nye skoleleder kan tiltræde den 1. august 2017.  
 

1.2 Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval bistår direktøren for Børn, Unge og Kultur og ansættelsesudvalget i rekrutterings-
processen. Ansættelsesudvalget består af:  

 En forældrerepræsentant fra hver af de fire landsbyordninger 

 En medarbejderrepræsentant fra hver af de fire landsbyordninger dækkende alle de forskellige 
faggrupper 

 En repræsentant for Skolelederforeningen 

 En repræsentant for BUPL’s lederforening 

 Skoleudviklingskoordinator 

 Chefkonsulent i Ledelse & Udvikling 

 Direktør for Børn, Unge og Kultur  
 
Interesserede kandidater kan rette henvendelse til Mercuri Urvals konsulenter Jesper Madsen på 
tlf. 2289 8525 eller Jesper Lund på tlf. 4045 3435 for en fortrolig drøftelse af mulighederne i 
stillingen. Odder Kommune gøres ikke bekendt med sådanne henvendelser uden forudgående 
aftale herom.  
 
Der er ligeledes mulighed for at rette henvendelse til direktør Karsten Poulsen på tlf. 2486 5500 for 
yderligere information. 
 

1.3  Ledelsesforståelsen i Odder Kommune 

Odder Kommunes organisation er kendetegnet ved korte beslutningsveje med få ledelseslag 
mellem direktørerne og de decentrale institutioner (virksomheder). Den flade struktur og de korte 
beslutningsveje gør organisationen smidig og sikrer, at der ikke er langt fra tanke til handling.  
 
Odder Kommunes overordnede organisation er også kendetegnet ved at være enkelt opbygget, 
bestående af en direktion med tilhørende stabe og et antal virksomheder. 
 
Odder Kommunes Ledelses- og Organisationsgrundlag (LOG) danner rammen om et fælles sprog 
om god ledelse. Med LOG skabes synlighed og gennemsigtighed i ledelseskæden i form af fem 
lederprofiler, der nærmere beskriver forventninger til lederrollen i form af Kapabiliteter, Adfærd og 
Resultaler. Den nye skoleleder vil være defineret som virksomhedsleder, og skal kunne se sig selv 
i lederprofilen herfor.  
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LOG beskriver endvidere tre strategiske udviklingsspor: Identitet, Fællesskab og Effektivitet. 
Udviklingssporene medvirker til at sikre den røde tråd mellem de politiske mål og visioner og 
hverdagspraksis, og virksomhedslederne har en helt central rolle i at medvirke til, at politiske 
beslutninger “implementeres i bund”.  
 
Ledelses- og Organisationsgrundlaget kan ses i sin helhed på Oddernettet. 
Her kan lederprofilerne for Virksomhedsleder og Leder af medarbejdere også ses. 
 

1.4 Den strategiske ledelsesopgave 

Som virksomhedsleder indgår man i kommunens Strategiske Lederforum, og bidrager til den fælles 
strategiske og ledelsesmæssige udvikling sammen og på tværs. Som virksomhedsleder har man 
en helt central rolle som bindeled mellem Direktionen/Strategisk Lederforum og Ledere af 
medarbejdere, og rollen udfolder sig både i eget ledelsesteam, i det ledelsesmæssige fællesskab 
på tværs af skolevæsenet og i tværgående ledernetværk på tværs af hele Odder Kommune. 
 
Skolelederne indgår desuden i den strategiske ledergruppe for skoleområdet, som medvirker til at 
tegne billedet for de fælles indsatser på skoleområdet. Lederen for landsbyordningerne indgår 
endvidere i den strategiske ledergruppe for dagtilbudsområdet.  
 
Ledelsen på skoleområdet  arbejder med databaseret læringsledelse. Alle lederteamene indgår i 
faglige ledergrupper, hvor fælles indsatser drøftes og kvalificeres i et ledelsesperspektiv. 
 

1.5 Kort om den nye skolestruktur 

Den besluttede ændring af skolestrukturen skal ses som et led i behovet for at øge Odder 
Kommunes driftsoverskud med henblik på at sikre en robust kommunal økonomi, hvor der er 
råderum til at foretage anlægsinvesteringer til gavn for borgerne i de kommende år. 
 
Dette medfører, at skoleområdet skal løse opgaverne for færre økonomiske ressourcer, hvor en 
grundforudsætning er, at de direkte kerneopgaver med læring, trivsel og udvikling for børn og unge 
berøres mindst muligt. 
 
 Ændring af skolestrukturen indeholder fire overordnede justeringer: 

 Ændringer i skoledistrikter 

 Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarksskolen 

 Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund 
og Saksild 

 Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Ungdomsskolen og 
Parkvejens skole. 
 

  

https://odder.dk/media/2342/log_ledelses_orggrundlag_odderkom.pdf
https://odder.dk/media/2320/kar_profil_virksomhedsleder2.pdf
https://odder.dk/media/2318/kar_profil_leder_af_medarbejdere.pdf
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Nye skoledistrikter 2017: 

 
 

For yderligere information henvises til Oddernettet, hvor der findes materialer om den nye 
skolestruktur. 
 

1.6 Kort om den generelle situation i Landsbyordningerne 

Det vil være et vilkår for den nye skoleleder, at skolelederen træder ind i landsbyordningerne, der 
aktuelt er og har været præget af markante forandringer de seneste år. Det giver en unik mulighed 
for at påvirke retningen og skabe udvikling af de fire Landsbyordninger - samtidig med, at det vil 
være en stor og kompleks opgave, der stiller store krav til skolelederen og ledelsesteamet. Det vil 
derfor være en central opgave at arbejde med at sikre sammenhængskraft, fastholde det særlige 
og unikke i det lokale og balancere dette med udvikling af en ny stærk fælles kultur. I forandringen 
skal der fastholdes fokus på at understøtte et godt arbejdsmiljø for alle faggrupper på arbejds-
pladserne. 
 
Der er således behov for en skoleleder, der kan og vil stå i spidsen for at føre forandringen sikkert 
igennem - og som formår at lede processen på en måde, der sikrer åbenhed, tillid og tryghed, så 
der fortsat kan være fokus på kerneopgaven.  
 
 

https://odder.dk/borger/boern-unge/skoler/forslag-til-aendring-af-skolestrukturen/
https://odder.dk/borger/boern-unge/skoler/forslag-til-aendring-af-skolestrukturen/
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2. Fælles ledelse for landsbyordningerne i Hou, 
Gylling, Hundslund og Saksild 

Beslutningen i Byrådet betyder, at der fremadrettet er én fælles ledelse og bestyrelse for de fire 
landsbyordninger. Den nuværende organisering med 0. til 6. årgang, SFO og juniorklub i alle fire 
landsbyordninger videreføres. 
 
Gylling, Hou og Saksild skoledistrikter ændres fra 1. august 2017, hvorimod Hundslunddistriktet 
forbliver uændret. Hensigten med distriktsændringerne er at gøre Landsbyordningerne mere 
elevtalsrobuste. 
 
Det pædagogiske personale i de fire landsordninger vil også fremadrettet have en primær 
arbejdsplads i en af Landsbyordningerne, men det skal forventes, at medarbejdere med 
specialistkompetencer eller særlige undervisningskompetencer kan bringes i spil flere steder.  
 
De fire landsbyordninger vil fremadrettet have én fælles bestyrelse og lokale skoleråd.  
 
Det ønskes, at de fire landsbyordninger videreudvikler sig individuelt, tilpasset egen historie og 
kultur, men at der sker en udvikling af relevante fælleskulturer på områder, der giver merværdi for 
børnenes læring. 
 
De fire landsbyordninger vil tilsammen bestå af ca.150 børn i 0 til 6 års-alderen og ca. 450 elever i 
skoledelen. Landsbyordningerne omfatter samlet set ca. 130 ansatte. 
 

2.1 Ledelsesorganiseringen 

Den fælles ledelse vil bestå af én skoleleder og et antal ledere af medarbejdere, svarende til i alt 
seks fuldtidsstillinger. Den endelige organisering og fordeling af ledelsesopgaven vil først være 
fastlagt medio maj 2017. Skolelederen vil arbejde ud fra én af Landsbyordningerne, men skal 
levere nærværende ledelse i alle fire landsbyordninger. 
 

2.2 Landsbyordningerne 

Landsbyordningerne består af følgende fire landsbyordninger, hvis beliggenhed samlet strækker 
sig langs kysten fra Saksild i nord til Hundslund i syd. I Hou, Gylling og Saksild er skole- og 
dagtilbud placeret geografisk tæt på hinanden. I Hundslund er der længere afstand mellem de to 
enheder. 
 
Saksild Skole og Børnehus – Landsbyordningen er kendt for sit fokus på at arbejde med 
innovation og entreprenørskab. Skolen har længe arbejdet med udeskole – også inden 
skolereformen. Skolen har gennem sin eksperimenterende og kreative tilgang skabt gode 
resultater og et stærkt engagement i lokalområdet. Vi er meget optagede af at arbejde med 
relationerne, som en motivator for personlig og faglig udvikling. For os er hele samarbejdet omkring 
barnet afgørende for at hjælpe dem på vej til dannede medborgere i et demokratisk samfund. 
Derfor sørger vi for, at der finder solide overgange sted for den enkelte familie i vores lille 
overskuelige skolesamfund. 
 
Hou Skole og Børnehus – I havnebyen Hou ligger den største af de fire landsbyordninger. Der er 
en tæt sammenhæng mellem dagtilbuddet i Hou og skolen.  Skole og børnehus har arbejdet med 
andre måder at organisere læringen og læringsmiljøet på, og har opbygget et godt og åbent 
samarbejde i en dynamisk atmosfære. Skole og Børnehus arbejder proaktivt med forældre-
samarbejdet, der er organiseret som en trivselsorganisation, hvor alle forældre har et medansvar 
for, at alle børn trives. Landsbyordningen har ansvaret for skole og dagtilbud på Tunø, og har som 

http://saksildskole.skoleporten.dk/sp/5754/foreside?pageId=22ff70b6-6cde-4f40-9845-dcc07c9b988a
http://hovskole.skoleporten.dk/sp/5748/foreside?pageId=6a2bf24f-f067-4547-a923-08e321c8c6a5
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den eneste af landsbyordningerne en specialklasserække. Skolen har mange års erfaring med 
integration mellem specialområdet og almenområdet. 
 
Gylling Skole og Børnehus har en stærk faglig identitet og har i flere år arbejdet proaktivt med 
anti-mobbestrategier. Gylling Skole og Børnehus var den første enhed, som etablerede landsby-
ordning og har efterhånden opbygget et stærkt samarbejde mellem skole og dagtilbud. Skolen var 
inspirationskilde for kommunens øvrige landsbyordninger. Børnehuset i Gylling arbejder ud fra 
grundsynet, at læring sker gennem legen, og at der skal være plads til forskellighed - børn, 
forældre og personale imellem. Vi arbejder anerkendende og med respekt for, hvad hinanden står 
for og herudfra at finde fælles fodslaw og muligheder på tværs i hele organisationen. 
 
Hundslund Skole og Børnehus er kendt for sit udviklingsarbejde med aldersintegration og 
rullende skolestart. Skolen har lange traditioner for at arbejde tæt sammen med lokalområdet og 
skabe gode løsninger for skole og landsby. Børnehuset i Hundslund arbejder målrettet med ICDP 
tanken. Vi arbejder for et inkluderende miljø både i børnegruppen og i vores forældresamarbejde. 
Vi arbejder anerkendende og vægter udvikling og nærvær. Vi arbejder på at udnytte de muligheder 
der er på tværs i organisationen. 
 

2.3 Den røde tråd 

Fælles for de fire landsbyordninger er, at de hver favner den røde tråd i barnets liv med dagpleje, 
børnehave samt skole og SFO. På dagtilbudsområdet har man gennem flere år arbejdet 
struktureret med ICDP, som er forankret i Odder Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. 
 
Mange kommuner nedlægger i øjeblikket små landsbyskoler. Skolereformens intentioner med 
længere skoledage og undervisningskompetence i fagene udfordrer de små skoler.  
 
Odder Kommune går i en anden retning. I Odder Kommune har Byrådet vurderet, at skolerne er en 
grundstamme i lokalsamfundet. I 2015 blev skoler og dagtilbud lagt sammen i 4 forskellige 
landsbyordninger. I august 2017etableres fælles ledelse og bestyrelse for de fire landsbyordninger. 
Formålet er: 

 at øge landsbyordningernes mulighed for at leve op til folkeskolereformens intentioner  

 at skabe en rød tråd i børnenes liv  

 at øge videndeling og fleksibilitet hos ledere og medarbejdere på små enheder  

 at øge alle børns muligheder for at lykkes. 
 
Landsbyordningerne rummer en helt unik mulighed for at skabe en rød tråd i børnenes liv og for at 
videndele om pædagogik og metoder. Udviklingen i barnets første år har afgørende betydning for, 
hvordan de klarer sig i ungdomslivet. Fokuserede indsatser i barnets tidlige år har særlig stor effekt 
på udsatte børns trivsel og læring på den lange bane. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gyllingskole.skoleporten.dk/sp/5746/foreside?pageId=e3da879e-4f1f-4c75-a55e-2ac16bfaa79f
http://hundslundskole.skoleporten.dk/sp/5750/foreside?pageId=0653eafd-952f-4987-83cc-cdb10f255b2d
https://odder.dk/media/3278/strategi_fremtidens_dagtilbud_2014_2020.pdf
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2.4 Fokuserede mål for det samlede skolevæsen 

Skolerne i Odder Kommune skal i de kommende 6 år arbejde med  skolens rolle som 
uddannelses- og dannelsesinstitution i en foranderlig verden, hvor der konstant kommer ny viden 
og erkendelser, og hvor det er et grundvilkår at kunne tilegne sig viden og forholde sig hertil hele 
livet.   
 
For at kunne bevare lysten til at lære gennem hele livet skal børnene lære at lære, så de kan tage 
ejerskab til egen læring. Elevernes medansvar og inddragelse i læringsprocesser er central.   
 
Folkeskolen er en dannelsesinstitution, hvor børnene tilegner sig vigtige livskompetencer: faglige, 
personlige og sociale. Dannelse er ikke blot tilegnelse af kundskaber, men også evnen til at 
forholde sig kritisk til viden, foretage selektive valg og indgå i fællesskaber. 
  
Forvaltningen har i samarbejde med skolelederne formuleret to mål, som skal danne retning for de 
kommende fælles indsatser i skolevæsenet i de næste 4 – 6 år: 

 At alle børn og unge i Odder Kommune opnår de sproglige kompetencer, herunder læse- og 
skrivekompetencer, der er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse og for at 
deltage i livet som kompetente samfundsborgere. 

 At børn og unge dannes til at være aktive og bevidste medborgere, som gennem hele livet kan 
forholde sig til egen læring og den omverden, de er en del af. 

 
Målene er vedtaget af Byrådet.  
 

2.5 Skolelederens forventede fokus det første halve år 

I Landsbyordningerne skal skolelederen balancere mellem en stabil fælles drift og ledelse og 
bevarelsen af de lokale værdier og traditioner i lokalsamfundene. Skolelederen skal have særligt 
fokus på: 

 at etablere et stærkt og velfungerende ledelsesteam på tværs af de fire landsbyordninger,  

 at skabe en fælles mission og et fælles grundlag, balanceret med behovet for at fastholde de 
enkelte landsbyordningers særlige styrker og kendetegn, 

 at skabe gennemsigtighed i forandringsprocessen med fokus på såvel skole som dagtilbud, 

 at skabe proaktivt samarbejde med de nye skolebestyrelser, 

 at medvirke til den videre udvikling af den strategiske ledelse af skolevæsnet, for at styrke 
sammenhængskraften op, ned og til siden og at styrke den faglige beslutningskraft så tæt på 
børnenes hverdag som muligt, 

 at medvirke til at omsætte de fokuserede mål til handlinger for de fire landsbyordninger. 
 
Med baggrund i de besluttede skoledistriktsændringer bliver det vigtigt at fastholde fokus på 
kommunikationen til elever og forældre og vedblive med at arbejde for at skabe de bedste 
muligheder for børnenes læring og trivsel i overgangene til kommunens overbygningsskoler.  
 
 
 

3. Skolelederprofilen 

3.1 Ansvar og kompetence  

Skolelederen har det overordnede pædagogiske, økonomiske, administrative og personale-
mæssige ansvar for virksomheden. Desuden er han/hun ansvarlig for udmøntningen af 
Byrådets politikker. 
 



  

 

 

 

 

Side 8 af 10 

Skolelederen har kompetence til at træffe beslutninger inden for strategiske og budget-
mæssige rammer, herunder kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere og ledere 
af medarbejdere. 
 

3.2 Opgaver  

Der er en klar forventning om, at skolelederen står for og går forrest i implementeringen af 
folkeskoleloven med et skarpt fokus på: 

 sprog og dannelse, og ikke mindst  

 fællesskaber på hele 0 til 18 års-området, og på  

 arbejdet med de nye læreplaner i dagtilbuddene, samt  

 forventningerne til, at Odder Kommunes unge forbedrer gennemsnittet ved 9. klasses 
afgangsprøve, og at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og 

 videreudvikling af elevcentrerede, digitale læringsmiljøer. 
 
Der er ligeledes en klar forventning om, at skolelederen sammen med forvaltningen udgør den 
strategiske ledelse af skolevæsenet, og indgår i den tværgående overordnede strategiske ledelse i 
Odder Kommune. 
 
På Oddernettet findes yderligere information om Odder Kommunes Strategi for fremtidens 
folkeskole. 
 
3.2.1 Skolelederens ansvar og opgaver 

 Virksomhedens øverste ledelsesmæssige ansvarlige  

 Sikre budgetoverholdelse 

 Lede og drifte virksomheden effektivt inden for de budgetmæssige rammer. Sikre en 
transparent økonomistyring og rapportere til direktøren 

 Proaktivt samarbejde med skolebestyrelsen/skoleråd - og være sekretær herfor og sikre, 
at de lokale skolebestyrelser/skoleråd får reel indflydelse 

 Samarbejde med lokalområderne i samarbejde med de faglige ledere 

 Ledelse af ledere (og medarbejdere), herunder sparring/coaching og opfølgning på 
uddelegerede opgaver 

 Sammen med ledelsesteamet sætte den pædagogiske retning for virksomheden, herunder 
være med til at definere virksomhedens vision, mission, strategi og mål 

 Er formand for det lokale MED-udvalg 

 Træffe alle konkrete afgørelser vedrørende skoledistriktets børn jf. folkeskoleloven 

 Sikre trivsel, faglig stolthed og arbejdsglæde hos medarbejderne 

 Skabe en fælles identitet for hele virksomheden og sikre, at man arbejder og fungerer som 
én arbejdsplads, herunder understøtter det tværgående samarbejde og udnytte synergier 
mellem SFO, juniorklub, dagtilbud, undervisningsdelen og de mange fagligheder i 
medarbejdergruppen. Arbejdet med virksomhedens identitet skal tage afsæt i Ledelses- 
og Organisationsgrundlaget for Odder Kommune og de tre strategiske udviklingsspor 

 Profilere virksomheden både internt og eksternt – være virksomhedens ansigt og fyrtårn 

 Agere professionelt i netværk og fremme samarbejdet med elever, forældre og lokal-
samfund 

 Kommunikativt fremme en stærk folkeskole i hele Odder Kommune  

 Ledelsesmæssigt realisere de politiske rammer og mål for folkeskolen i Odder Kommune. 

 Bidrage til den samlede strategiske og ledelsesmæssige udvikling sammen og på tværs 
gennem aktiv deltagelse i de forskellige lederfora og -netværk. 

 
 

https://odder.dk/borger/boern-unge/skoler/strategi-for-fremtidens-folkeskole/
https://odder.dk/borger/boern-unge/skoler/strategi-for-fremtidens-folkeskole/
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3.3 Erfaring og baggrund 

Skolelederen skal have: 

 Erfaring med ledelse på skolelederniveau – gerne erfaring med ledelse af ledere  

 Gerne en lederuddannelse eller et ønske om at gennemføre en sådan  

 Erfaring med økonomistyring og flair for administrative procedurer 

 Erfaring med at håndtere strategi-, forandrings-, og kulturprocesser samt organisationsudvikling 

 Gerne erfaring med ledelse af dagtilbud. 
 

3.4 Personlige kompetencer 

Forandringsledelse – målsættende kompetencer 

 Mestrer det strategiske ledelsesarbejde, kan lede forandringsprocesser og sikre følgeskab til 
forandringerne 

 Skaber legitimitet og har mod til at sætte tydelig retning for organisationen – prioriterer og 
fastholder fokus på det besluttede  

 Forventningsafstemmer på alle niveauer - formår at formulere klare forventninger til både 
ledere og medarbejdere 

 Evner at oversætte politiske tanker og beslutninger til virkelighed og navigere sikkert og 
kompetent i skolelederens mange forskellige ledelsesrum. 

 
Opgaveledelse – problemløsende kompetencer  

 Samarbejder og skaber følgeskab omkring løsningen af opgaverne – involverer og løser som 
udgangspunkt udfordringer i fællesskabet 

 Dialogorienteret - lytter og inddrager med stor grad af åbenhed og empati. Kan også skære 
igennem og sikre handling, når det er nødvendigt 

 Driftssikker – evner at styre budgettet og sikre en transparent økonomistyring. Sørger for, at der 
følges op, og at de fastsatte mål bliver realiseret 

 Fremstår robust og håndterer også vanskelige situationer med overblik og ro. 
 
Relationsledelse – kommunikerende kompetencer 

 Kommunikerer med rettidig omhu, tydeligt og relevant 

 Er synlig og opsøgende i hele organisationen 

 Stærke relationelle kompetencer. Skaber tillid gennem reel interesse og en lyttende tilgang og 
kan samarbejde med alle i og udenfor organisationen 

 Høj integritet og skaber med naturlig autoritet følgeskab i organisationen. 
 

3.5 Ansættelsesvilkår: 

Titel: Skoleleder  

Reference: Skolelederen er ansat i Odder Kommune og får reference til 
direktøren for Børn, Unge og Kultur. 

Ansættelsestidspunkt: 1. august 2017. 

Løn- og ansættelsesvilkår:  Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisnings-
området. Grundlønsindplacering på løntrin 50 + 2.000 kr. årligt 
(31.3.2000-niveau). Herudover kan der evt. være mulighed for 
forhandling af funktions- og kvalifikationsløn.  

 Det forventede samlede lønniveau vil være på kr. 635.000-675.000 
plus pension. 
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Onboardingforløb: Den nye skoleleder vil sammen med de 2 øvrige skoleledere, 
skoleudviklingskoordinatoren, direktøren samt de tre ledelsesteam 
indgå i et onboardingforløb, som dels forbereder skolelederne til 
den fælles ledelsesopgave, og som dels sikrer, at skolelederne 
hver for sig kommer godt fra land i etableringen af eget 
ledelsesteam.  

 
 

4. Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 26. maj 2017, kl. 10.00 

Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til 1. samtalerunde 
Møderne finder sted på Rådhuset 

31. maj 2017, kl. 17.00-18.00 

Indledende samtaler på Odder Parkhotel 7. juni 2017, kl. 14.30-19.30  

Test og personvurdering  Mellem den 8. juni og den 13. juni 2017 

Rapportering og anden samtalerunde på Odder Parkhotel 14. juni 2017, kl. 14.30-18.30 

Forventet tiltrædelse Den 1. august 2017 

 
 
 
  
 
 


