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Indledning 

Stillingen som leder af PPR er ledig til besættelse, da den hidtidige har søgt nye udfordringer i en 

anden kommune. 

 

Der er tale om en meget attraktiv faglig og ledelsesmæssig udfordring med - sammen med det øvrige 

ledelsessystem og organisationen i øvrigt - at formulere en tydelig vision og retning for området og 

helt konkret også for at sætte de endelige streger i PPR. Centralt også for PPR’s indsatser er, at de 

taler og handler ind i et sammenhængende Børn og Unge. 

 

Organiseringen i Børn og Unge blev ændret den 1.8.2021, hvorefter PPR nu ”refererer” til Chefen for 
Dagtilbud, PPR og Sundhed.  
 

Efter en periode med den momentale usikkerhed, der ikke sjældent knytter sig til ændringer og 

organisering og ledelsesstruktur, er PPR ved at finde et nyt fodfæste. Man oplever selv generelt at stå 

”et godt sted”.  

 

Der skal blandt andet arbejdes med de helt aktuelle anbefalinger fra BDO, der har gennemført et 

servicetjek. 

 
Servicetjekket omfatter:  

1) et eksternt blik på den økonomiske styring på området  
2) afdække PPR’s rolle, omfang og samarbejde med almenområdet, samt PPR’s rolle i arbejdet med 

visitation til specialiserede tilbud, når det vurderes nødvendigt  
3) vurdering af den nuværende visitationspraksis, herunder sammensætning af visitationsudvalg, 

visitationsudvalgets rolle, hvilke incitamenter der eksisterer på forskellige tidspunkter i 

visitationsprocessen mv. 

 

 

 

BILAG: 
 
1. KLAR TIL FREMTIDEN – NY CENTRAL ADMINISTRATION, 27. JANUAR 2021 – KLIK HER 
2. LEDELSE OG STYRING – KLIK HER 
3. BYRÅDETS VISION: MENNESKER MØDER MENNESKER – KLIK HER 

 
  

https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/administration/organisation/stabe-og-fagsekretariater
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/administration/organisation/ledelse-og-styring-i-skanderborg-kommune-2021
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/vision-og-politikker
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1. Praktisk information  

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget har eller kan få interesse i stillingen, er meget velkomne til 
at kontakte Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval, på tlf. 4073 4950 for en uforpligtende drøftelse af 
muligheder i stillingen og en første drøftelse af dit evt. match til stillingen. Sådanne henvendelser vil 
blive opfattet som fortrolige og behandlet som sådan. Skanderborg Kommune vil således ikke blive 
orienteret uden forudgående aftale. 

Du er også velkommen til at kontakte din måske kommende chef Charlotte Styver, chef for dagtilbud, 
PPR og Sundhed på tlf. 2499 8724 for en mere uddybende information af stillingens konkrete indhold, 
gensige forventninger og krav m.m.  

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på https://www.skanderborg.dk/ledige-
stillinger 

Ansøgningsfristen udløber den 6. april 2022. 

Lønindplacering sker efter gældende overenskomst med en forventelig månedsløn på op til kr. 
55.000 plus pension. 

2. Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist Den 6. april 2022 

Indledende samtaler Den 22. april 2022 

Test, personvurdering og referencetagning Den 25. april 2022 

Individuel samtale mellem finalekandidater og ansættende chef Den 26. april 2022 

Rapportering og anden samtalerunde 28. april 2022 

Forhandling og indgåelse af ansættelsesaftale Umiddelbart efter 2. 
samtalerunde 

Tiltrædelse 01.06.2021 

Ansættelsesudvalg 

Der er nedsat dette ansættelsesudvalg til - sammen med Mercuri Urval - at gennemføre ansættelses-
processen og til at rådgive Charlotte Styver, Chef for Dagtilbud, PPR og Sundhed, der har 
ansættelseskompetencen: 

• Charlotte Styver, Chef for Dagtilbud, PPR og Sundhed (formand) 

• Bodil Lauridsen, Leder af Sundhedstjenesten og lederteamkollega 

• Rasmus Brønner, Konsulent i PPR og medlem af dialogforum 

• Anne Mayoh, Tale-høre-lærer i PPR og medlem af dialogforum 

• Camilla Nicolaisen, Psykolog i PPR og medlem af dialogforum 

• Anja Kamp Damsgaard, Teamleder i PPR (pt. konstitueret i stillingen)  

https://www.skanderborg.dk/ledige-stillinger
https://www.skanderborg.dk/ledige-stillinger
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• Bea Villumsen, Afdelingsleder i Myndighed og foranstaltning (som samarbejdspartner):  

• Peter Bech Milsgaard, Chef for skoler og specialtilbud (som samarbejdspartner) 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til Chefen for Dagtilbud, PPR og Sundhed, der har ansættelseskompetencen. 

3. Om PPR 

Disse få ord sammenfatter aktuelt den fælles forståelsesramme – visionen, om man vil - for PPR i 
Skanderborg Kommune: 

”Alle børn vil gerne lykkes – og er nysgerrige og motiveret for læring. 

Vi har med vores ageren betydning for, hvorledes børn lykkes med læring” 

 
PPR består af 37 medarbejdere; Logopædere, psykologer og pædagogiske konsulenter. Alle arbejder 
med udgangspunkt på Fælleden, Skanderborg Kommunes fælles administrationsbygning. PPR er 
organiseret i 3 team; 0-6 års teamet, 6-16 års teamet og specialteamet. 
 
PPR Skanderborg betjener også Samsø (inkl. visitationsopgave for øens børn). 
 
PLC, Pædagogisk Læringscenter – Intentionerne  

Den her beskrevne model er ikke mejslet i sten, men kan - og forventes at blive - videreudviklet med 
den nye PPR-leder for bordenden af processen. 
 
PLC er: 

▪ et pædagogisk styringsorgan, der tager stilling til, hvilke indsatser der skal iværksættes for at 
understøtte læringsfællesskaberne.  

Et fagligt forum, hvor fagprofessionelle supplerer deres viden med henblik på at skabe nye muligheder 
i læringsmiljøet. 

▪ Indsatser der styrker pædagogers og læreres pædagogiske handlemuligheder 
(stuen/klassen/årgangen) 

▪ Medafdækning/medudredning ift. at arbejde systematisk og med høj grad af afstemning i forældre 
– institution/skole samarbejdet.  

▪ PPV - Koordinerede indsatser omkring et barn/ung (udvidet samarbejde med forældre). 
▪ Visitation. 

Overgang fra dagtilbud til skole – alle børn skal starte i almene læringssammenhænge.  

▪ Fælles dagsorden mellem dagtilbud/skole – fokus på hvorledes der sikres følgeskab fra 
fagprofessionelle og forældre i overgangen.  
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Sammenhængen Fagsekretariatet, Almene tilbud og Specialtilbud 

 

4. Stillingen  

Opgaver og ansvar  

Stillingen som leder af PPR indeholder forskellige roller, rum og relationer - ikke mindst:  

1. Fagligt og personalemæssigt (ansættelseskompetence, arbejdsmiljø) ansvar. Det økonomiske 
ansvar deles med chefen. 
 

2. Personaleledelse af 2 teamledere og medarbejderne i specialteamet og her gøre en væsentlig 
positiv forskel for motivation og trivsel samt den overordnede faglige ledelse af PPR. 

 
3. ”Strategisk ledelse” til på lang sigt og i samspil med de øvrige aktører på Børn og Unge at realisere 

kommunens visioner og mål på børn- og ungeområdet, herunder særligt Skanderborg Kommunes 
sammenhængende børne- og ungepolitik. 

 
4. Sikre den fortsat gode udvikling af PPR i form af trivsel, stabilitet og medarbejderinddragelse. 

 
5. PPR-lederen indgår i Visitationsudvalget, der har skolechefen som formand. 
 
Der er store forventninger til den nye PPR-leders personlige lederskab særligt i forhold til at: 

• etablere sig som en både tydeligt retningssættende og inddragende og lyttende leder, 

• etablere sig som en ligeværdig og aktiv del af ledelsen i fagsekretariatet i Børn og Unge  

• være en synlig person i hele organisationen, så det er kendt, hvad PPR er og står for 

• etablere nyttige relationer ind i den kommunale organisation og til relevante lokale samarbejds-
parter udenfor. 
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5. Den ønskede profil 

Væsentligst er det, at du som leder i Skanderborg Kommune kan hægte dig på kommunens værdier, 
ledelsesgrundlag og styringsforståelse, m.m. - og ikke mindst ”Klar til fremtiden”. 

Erfaringer  

Du har en baggrund, der betyder, at du kender og forstår ledelsesopgaven i denne kontekst og 
medbringer i det mindste disse erfaringer: 

• Erfaring med til PPR: det er vigtigt med et godt kendskab til PPR.  Det er ikke et absolut krav, at 

du har direkte erfaring i området, men med områdets faglige og lovmæssige kontekst.  

• Ledelseserfaring: Det er centralt, at lederen har ledelseserfaring og/eller -uddannelse bag sig og 

generelt har stor lyst til at løfte og personligt at have prøvet - og lykkes med - at løfte ansvaret for 

fagligheden i hverdagen og samtidig for den strategiske udvikling. 

• Tværfaglig koordinering og udvikling: PPR består selv af forskellige fagligheder og har 

relationer til mange samarbejdspartnere. Bl.a. derfor vægtes erfaring med tværfaglig koordinering 

og lyst til at lede i forskellighed højt. 

Dine kompetencer og din personlige ledelsesstil  

Den ideelle kandidat besidder adskillige ledelsesmæssige og menneskelige kompetencer og 

egenskaber:  

• Relationelle kompetencer: Du interesserer dig for andre mennesker og deres perspektiver, og 

man oplever det i hverdagen i din konkrete ledelse og i samspillet med dine omgivelser. Du skal 

kunne udvise troværdighed og nysgerrighed, samt have mod til at udvise tillid til samarbejde og 

relation.  

• Retningssættende. Det er vigtigt, at du er tydelig og retningsgivende, og tør være relevant 

vedholdende og insisterende, når det blæser lidt omkring dig.  

• Dialog og kommunikation. Du kan skabe og gå med en nyttig fortælling, der skaber lydhørhed 

og har gennemslag. Du er dialogfremmende og nysgerrig, tør lade dig udfordre og at udfordre 

andre – sikkert og sobert. 

• Systematik, struktur og overblik. Du kan skabe systematik og et fælles overblik for hele 

organisationen. Overblikket danner grundlag for, at beslutninger og prioriteringer er transparente 

og meningsfulde.  

 

Man skal kunne se, høre og mærke på dig, at du brænder for PPR og du motiveres af at fastholde 

og udvikle den allerede store faglige stolthed i PPR. 

6. Kort om Skanderborg Kommune 

Skanderborg Kommune har godt 63.000 indbyggere. Med den centrale placering i Østjylland tæt på 
bl.a. Aarhus, er rammebetingelserne fremragende, uanset om man siger natur, geografisk placering/ 
infrastruktur, erhvervsliv, pendlermuligheder, bosætning, bredde- og elitekultur/-idræt, kultur (eks. 
Smukfest og det kommende museum Perron1), uddannelsesmuligheder m.v.   
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Fortællingen om Skanderborgmodellen går langt tilbage og er løbende udviklet og tilpasset. 
Skanderborgmodellen hviler i dag på følgende tre grundpiller: 

1. Detailbeslutninger træffes så nær borgeren som muligt 
2. Korte kommunikationsveje 
3. Klar og tydelig politisk indflydelse. 
 
Skanderborg Kommunes organisation er kendetegnet ved, at beslutninger så vidt muligt træffes lokalt. 
De fleste, der kender til kulturen i Skanderborg Kommune, fremhæver frihedsgraderne for ledere og 
medarbejdere – og troen på, at tillid og opbakning fører til mere ansvarlighed og øget kreativitet. Dette 
er en absolut styrke for Skanderborg Kommune som organisation. Omvendt stiller det store krav både 
til medarbejdere og ledere at navigere i en organisation med stor handlefrihed. 
 
I dag er der et flertal af byrådsmedlemmer, ledere og ansatte, der har fået grundpillerne overleveret. 
Samtidig har kommunen i dag en helt anden størrelse og vil vokse yderligere i de kommende år. Derfor 
overvejer og diskuterer vi, hvad der skal kendetegne grundpillerne i kommunens ledelse og styring 
fremover.  
 
Det skal være sådan, at Skanderborg Kommune også i fremtiden kan være en effektiv, fremsynet og 
attraktiv organisation, både set med borgernes, politikernes og medarbejdernes øjne. 

Organisering Børn og Unge 

 

Skanderborg Kommunes organisering 

Organiseringen af Skanderborg Kommunes centrale administration er blevet defineret med 
udgangspunkt i en række pejlemærker. 
 
Pejlemærkerne er: 

• Den overordnede strategiske styring af Skanderborg Kommune skal styrkes samtidig med, at den 
decentrale frihed og lokale indflydelse fastholdes, men med større fokus på helheden. 

• Den stærke decentrale organisation fortsætter og dermed også en effektiv og smal koncernledelse 
i forhold til sammenlignelige kommuner. 
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• Der skal være et samlet strategisk perspektiv på kommunens udvikling, så udviklingspolitik, 
kommuneplanarbejde, erhvervsudvikling, køb/salg af jord og fast ejendom m.v. bliver bedre 
koordineret. 

• Helhedsorienteret og sammenhængende organisering og opgaveløsning, hvor det er kommunens 
ansatte, som arbejder på tværs af afdelinger og binder indsatserne sammen over for borgere og 
virksomheder. 

• Den kraftige vækst fordrer en fortsat stram økonomisk styring i de kommende år og et skærpet 
strategisk fokus på organisationens samlede evne til at få mest muligt ud af de resurser, der er til 
rådighed. 

• De begrænsede resurser fordrer et øget fokus på digitalisering og anvendelse af velfærds-
teknologiske løsninger og er således et vigtigt element for, at Skanderborg Kommune også 
fremadrettet kan levere tilbud til kommunens borgere og virksomheder på et højt kvalitativt og 
fagligt niveau. 

• En mere ”løsningssøgende” kultur: Mindre ”nej”; mere ”ja”, ”ja, hvis” eller ”nej, men...” 

• Den fælles tværgående koordinering skal styrkes med afsæt i ”opgaven”. Der skal arbejdes for og 
med borgeren, virksomheder og eksterne samarbejdspartnere for at finde fleksible løsninger ud 
fra en helhedsbetragtning og med udgangspunkt i, hvad opgaven kræver. 

• God ledelse gør en forskel. Derfor skal ledelsesspændet for den enkelte chef/leder være afstemt, 
så der gives reel mulighed for at udvikle de opgaver, man har ansvaret for og understøtte dem, 
man er leder for. Ved organisatoriske ændringer og stillingsledighed sigtes fremadrettet efter et 
ledelsesspænd på mindst 10 medarbejdere pr. leder og maks. 30-40 medarbejdere. 

• Ledere skal reelt have både opgave og ansvar. Det er direktionens ambition, at ledere skal have 
fuldt budget- og personaleansvar. Der kan være teamkoordinatorer og lignende, som har ansvaret 
for eks. den faglige koordinering, men de har ikke en egentlig ledelsesfunktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


