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1. Indledning 

Stillingen som koncernchef for Børn og Unge, er ledig til besættelse efter at den tidligere 

stillingsindehaver gennem de seneste 4 år, Søren Aalund er blevet direktør i en anden kommune. 

Skanderborg er både som lokalsamfund og som kommunal organisation en anderledes og ret unik 

kommune med udtalte særlige karakteristika.  

 

I nærværende notat beskriver vi kort organisationen, stillingen og forventningerne til den næste 

koncernchef. 

 

Det er en anderledes chefstilling, som har ikke ubetydelige elementer af direktørrollen og -opgaver i 

sig. Men det kan du jo selv vurdere og overveje i dine studier af organisationen og stillingen. 

 

Skanderborg Kommune har en omfattende og indholdsmættet hjemmeside, hvor du kan botanisere 

for en uddybende indsigt i og forståelse af kommunen, den politiske og administrative organisering; 

den meget omtalte Skanderborgmodel og kontraktholderrollen, som er meget central i organisationen. 

Det er en god ide, hvis du starter dine overvejelser over din eventuelle interesse i stillingen med at 

surfe lidt rundt på hjemmesiden og gå tættere på de relevante dokumenter.  

 
Du er altid velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Jan Kjeldsmark på telefon 4073 4950/mail: 
jan.kjeldsmark@mercuriurval.com for en afklarende, uforpligtende og konfidentiel drøftelse af 
stillingen og dine evt. muligheder i den.  
 
Der kan desuden rettes fortrolig henvendelse til direktør Frederik Gammelgaard fra Skanderborg Kommune 
på telefon 2049 6346. 
 

Ansættelsesproceduren administreres af Mercuri Urval; projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 

5076 1214, e-mail: annemarie.bak@mercuriurval.com. 

 

Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-07701). Ansøgnings-
fristen udløber den 2. november 2020. 

2. Proces- og tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 02.11.2020, kl. 23.59 

Møde i ansættelsesudvalget med henblik på udvælgelse til 1. 
samtalerunde 

06.11.2020, kl. 08.30-10.00 

1.samtalerunde med ansættelsesudvalget.  13.11.2020, kl. 08.00-16.00 

Chefvurdering; Tests, ledervurdering og referencetagning Ml. 1. og 2. samtalerunde 

Personligt møde med direktør Frederiks Gammelgaard til yderligere 
afklaring og afstemning 

Ml. 1. og 2. samtalerunde 

mailto:jan.kjeldsmark@mercuriurval.com
mailto:annemarie.bak@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

2. samtalerunde med ansættelsesudvalget, kandidatrapportering til 
ansættelsesudvalget.  

23.11.2020, kl. 08.00-13.00 

Indgåelse af ansættelsessamtale Efter 23.11.2020 

Tiltrædelse 01.01.2021 

3. Ansættelsesvilkår 

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter aftale med ansøgerens organisation. Den årlige løn 

forhandles med udgangspunkt i en ramme inkl. alle tillæg på kr. 900.000 + pension.  

4.  Fagsekretariatet Børn og Unge 

Fagsekretariatet løser opgaver bredt inden for børne- og ungeområdet: 

• Vi understøtter børn, unge og familier i at skabe det gode og sunde børneliv 

• Vi samarbejder med dagtilbud og skoler om at skabe trygge og gode rammer, hvor børn og unge trives, 
lærer og udvikler sig. 

 

Figur 1. Organisationsdiagram Fagsekretariatet Børn og Unge 

 
 
Koncernchefen leder Fagsekretariatet sammen med de 5 chefer og administrationschefen, der 
sammen udgør Fagsekretariatets chefgruppe. 
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Der er ca. 160 ansatte i Fagsekretariatet. Hovedparten har arbejdssted på Fælleden (Skanderborg 
Kommunes fælles administrationsbygning). 
 
Der er i alt ansat 2400 medarbejdere i Børn og Unge fordelt på 35 kontraktholdersteder. 
 
Det samlede budget for Børn og Unge er ca. 1,3 mia. kroner. 
 
Direktionen indgår årlige udviklingskontrakter med alle kontraktholdere, samt udviklingsaftaler med 
alle fagsekretariater og stabe i organisationen. Se Fagsekretariatets udviklingsaftale, HER 

5. Aktuelle opgaver 

Mange væsentlige og vægtige udviklings- og forandringsopgaver møder - udover de almindelige 
løbende chefopgaver - helt umiddelbart den nye koncernchef.  
 
Her anføres en håndfuld af de opgaver, der umiddelbart opleves at trænge sig på: 
 

• Strukturen på skole- og dagtilbudsområdet er sat i spil med budget 2021-24: 
 

Spor 1: Forslag til sikring af kvalitet i dagtilbud og skoler 
Byrådet har efter indstilling fra Undervisnings- og Børneudvalget sendt forslag til ny struktur for 
dagtilbud og skoler i høring. Forligspartierne er enige om, at ingen på forhånd har taget stilling til 
det forslag om ændret dagtilbud- og skolestruktur, som Byrådet netop har sendt i høring, herunder 
også spørgsmålet om skolelukninger. Partierne afventer den igangværende høring af 
strukturforslaget, inden der træffes endelige beslutninger om strukturforslagene. Partierne er også 
enige om, at de står frit ved den endelige behandling af strukturforslaget. 
I forhold til den igangværende høring er der mange mulige udfald. Ét udfald er, at høringen ikke 
giver anledning til ændringer, således at forslaget kan vedtages i sin helhed. Et andet udfald er, at 
høringen giver ny viden på alle fronter, og at alle dele af forslaget forkastes efter høringsperioden. 
Herimellem er der mange mulige kombinationer af udfald, idet Byrådet kan vælge at fastholde 
nogle dele af forslaget og forkaste andre. 
 
Forandringerne, uanset hvilke, kalder på et genbesøg og -overvejelser over organisationens 
organisering og opgaveløsning med henblik på at kunne implementere de politiske beslutninger 
klogt og i samspil med både det politiske niveau, den øvrige administration, kontraktholdere og 
øvrige interessenter. Det er hensigten, at når den igangværende skolestrukturdebat afsluttes og 
konkluderes, er strukturen på børn- og ungeområdet ”fredet” i årene fremover. 
 

• Ledelsesspændet 
Koncernchefens ledelsesspænd er overvældende og repræsenterer på mange måder en reel 
organisatorisk og ledelsesmæssig udfordring. Der vil helt umiddelbart være en forventning om at 
adressere den udfordring. 
 

• Byggerier 
Med den meget betydelige udbygning og anlægsaktivitet på især dagtilbuds- og skoleområdet, må 
der sikres kompetencer inden for byggeri og anlæg. Faldgruben for koncernchefen vil ellers være, 
at meget store dele af tiden optages af byggeopgaven.  

 

• Chefgruppen  
I så stor og kompleks en organisation og opgaveportefølje, som Børn og Unge har, er ledelses-
opgaven et holdspil. Derfor er det nødvendigt, at chefgruppen som gruppe er koordineret og 
afstemt omkring den fælles tværfaglige opgaveløsning. Det kræver koncernchefens 
opmærksomhed og fokus at sætte sig tydeligt for bordenden i denne bestræbelse. En 
velfungerende chefgruppe er en vigtig nøgle til, at Børn og Unge leverer de ønskede resultater. 

https://skanderborg.dk/Default.aspx?ID=908&Purge=True
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• Specialområdet 
Om end Skanderborg Kommune på mange måder er en kommune med anderledes vilkår, 
muligheder og udfordringer end de fleste, rammer flere generelle nationale tendenser også her. 
Særligt er den kvantitative bevægelse fra almen- til specialområdet også i Skanderborg Kommune 
en stærk tendens, der giver både faglige og økonomiske udfordringer, der skal arbejdes med både 
på den korte og lange bane. Det forudsætter tværgående samarbejde både på tværs i 
organisationen og i Fagsekretariatet, og at alle fagligheder og perspektiver i Børn og Unge indgår 
og sættes i spil.  

6. Stillingen som Koncernchef for Børn og Unge 

Koncernchefen refererer til direktør Frederik Gammelgaard og er en central aktør i forskellige 
ledelsesrum og -relationer, hvor de væsentligste er: 

• Samspil med direktør og det politiske niveau 
Koncernchefen er en central formidler af samspillet mellem den politiske og den administrative 
ledelse. Det giver store muligheder, men det stiller også store krav til flair og fornemmelser for 
samspillet med politikerne.  
Rollefordelingen mellem koncernchefen og direktøren er i udgangspunktet, at direktøren er 
ansvarlig for dagsordenen og sikrer den grundlæggende betjening af udvalg, mens koncernchefen 
er ansvarlig for sagsfremstilling og indstilling i konkrete sager til udvalg og byråd. Koncernchefen 
indgår i den løbende dialog med udvalg og Byråd og har til opgave at rådgive og vejlede, så 
politikerne får de bedst mulige betingelser for at udøve politikformulering og -kontrol. Koncern-
chefen deltager desuden i udvalgsmøderne. 
Ud over samspillet med det politiske niveau indgår koncernchefen i et tæt samspil med direktøren 
og bidrager her til forventningsafklaring i forhold til roller og opgaver med udgangspunkt i 
lederprofilen og den årlige udviklingskontrakt. Koncernchefen skal sikre, at direktøren har den 
nødvendige information for at kunne udfylde direktørrollen jf. rollebeskrivelsen for direktører i 
Skanderborg Kommune. 

• Koncernledelsen 
Koncernchefen er medlem af koncernledelsen, som tæller 11 medlemmer og består af direktionen 
samt koncerncheferne. Som medlem af koncernledelsen er der en forventning om, at 
koncernchefen evner at tænke og handle i tværgående sammenhænge og helheder.  
Koncernchefen bidrager til at sikre den strategiske ledelse og udvikling af hele Skanderborg 
Kommune, som blandt andet sker i et konstruktivt samarbejde med øvrige koncernchefer. I kon-
cernledelsen forventes det, at den nye koncernchef for Børn og Unge udfordrer silotænkning – og 
selv lader sig udfordre – og sætter alternative perspektiver og løsninger i spil. 

• Fagsekretariatet Børn og Unge  
Koncernchefen varetager personaleledelsen af de 6 chefer, som udgør chefgruppen i 
Fagsekretariatet. Fagsekretariatet dækker bredt – skoler, dagtilbud, PPR, myndighedsområdet i 
forhold til børn og familier samt PPR. Koncernchefen har ansvaret for, at den enkelte chef sikrer 
udvikling inden for eget ledelsesområde samt ansvaret for, at der bliver gennemført udviklings-
samtaler med både medarbejdere og ledere.   
Koncernchefen leder Fagsekretariatets chefgruppe og sikrer, at chefgruppen fortsætter 
udviklingen mod at være en sammentømret ledelsesgruppe, der løfter i flok, og hvor der - ud over 
ledelseskollegial sparring - arbejdes sammen på tværs om de fælles dagsordener. Chefgruppen 
løfter sammen med koncernchefen ansvaret for, at Fagsekretariatets organisation, tilbud og 
ydelser fremstår sammenhængende og koordinerede, hvor dette er relevant, og at det opleves 
sådan af omgivelserne - internt i Fagsekretariatet og eksternt blandt kontraktholdere og i den 
øvrige organisation. 
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• MED-organisationen 
MED-organisationen vægtes højt og spiller en central rolle i Skanderborg Kommune. Her forventes 
det, at koncernchefen agerer konstruktivt, tillidsfuldt og dialogorienteret og bidrager med et højt 
informationsniveau. Koncernchefen er formand for OmrådeMED for hele Børn og Unge og for 
LokalMED for Fagsekretariatet. 

• Kontraktholderne 
Koncernchefen er personaleleder og nærmeste foresatte for 35 kontraktholdere (18 folkeskoler + 
1 specialskole + Ungdomsskolen, 6 dagtilbud + Dagplejen, 3 selvejende dagtilbud, 3 klubber, 
Tandplejen og Skovbo). Koncernchefen varetager en række af de overordnede og tværgående 
ledelsesopgaver over for kontraktholderne på børn- og ungeområdet. Den nye koncernchef skal 
med respekt for den særlige kontraktholderrolle etablere sig som en tydelig leder og er ansvarlig 
for afholdelse af LUS-samtaler, løbende dialog med kontraktholderne, igangsættelse af 
tværgående udviklingsopgaver, facilitering af videndeling og inspiration m.v.  

• Ambassadør for Skanderborg Kommune og for Børn og Unge 
Koncernchefen varetager en stor variation af eksterne funktioner og forventes i denne rolle at:  

o profilere og markere Skanderborg Kommune og Børn og Unge gennem et højt fagligt niveau 
og en høj grad af samspil og samskabelse i forhold til borgere og institutioner 

o etablere og udbygge nyttige netværk i eksterne sammenhænge, f.eks. de faglige 
organisationer, andre myndigheder, regionen, interesseorganisationer, KL, statslige 
institutioner, uddannelsesinstitutioner m.fl. 

7. Den ønskede koncernchefprofil 

Det forventes, at du på dit CV allerede har erfaring med: 

• at lede chefer, 

• at lede en chefgruppe,  

• at servicere og samarbejde med et politisk udvalg, 

• har stor indsigt i og erfaring med børn- og ungeområdets nationale dagsordner og udvikling, 

• og med (en eller flere af) kerneopgaverne, der er placeret i Børn og Unge i Skanderborg 
Kommune. 

 
Afgørende vigtigt er det, at du er motiveret af og evner at praktisere ledelse (leve og gøde) i 
overensstemmelse med Skanderborg Kommunes værdier, kultur og organisationsform. 
 
Klassiske toplederkompetencer skal du have i et vist mål, særligt; 
 

• Strategiske og analytiske kompetencer  

Kan analysere på et højt niveau og selv bidrage med ideer, overblik og planlægning og agere 
strategisk på den langsigtede dagsorden i den komplekse organisatoriske og politiske kontekst. 
 

• Kommunikative kompetencer 

Interesseret og god i dialogen, og kan nysgerrigt lytte, optage og inkorporere mange forskellige 
input og perspektiver i den retnings- og rammesættende del af chefrollen.  
 
Skal kunne kommunikere og formidle tydeligt med gennemslag til alle typer af samarbejdspartnere 
og målgrupper og derved bidrage til forståelse og følgeskab omkring kommunens besluttede mål.   
 
 
 
 



Koncernchef for Børn og Unge  |   8 

 

• Relationelle kompetencer 

Socialt interesseret og begavet med evne til at forstå og respektere forskellige personligheder og 
deres interesser og perspektiver. En levende person, der kan bevæge og influere andre – og som 
selv tør lade sig overbevise og flytte. 

De personlige menneskelige værdier og kompetencer vægtes altid højt, når Skanderborg Kommune 

vælger sine ledere. 

Om end du grundlæggende er en ordentlig, venlig og omgængelig person, må du godt have lidt bid. 

Du skal kunne stå stærkt i dig selv og dine solide værdier (og sove godt om natten) og handle - også 

når modvind og modstand bliver mærkbar. 

Du behøver ikke være alt for formel og (selv-)højtidelig. Det modsatte vil faktisk være en fordel - og så 

gør det ikke noget, at du har en god humor og et godt humør. 

8. Kort om Skanderborg Kommune 

Skanderborg Kommune har godt 62.000 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, uddannelses-
muligheder m.v.   
 
Skanderborg Kommune har regionens mest veluddannede befolkning præget af meget høj aktivitet i 
demokrati- og foreningsliv. Kommunen har landets næstlaveste ledighed, og på sundhedsområdet har 
kommunen de laveste medfinansieringsudgifter til indlæggelser. Det er kort og godt en kommune, som er 
præget af mange borgeres personlige overskud. 
 
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 er der igangsat 
en proces, hvor alle overvejer og diskuterer, 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. 
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9. Ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalget består af: 

• Direktør Frederik Gammelgaard (formand)  

• Formand for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler 

• Næstformand for Undervisnings- og Børneudvalget Søren Erik Pedersen  

• Koncernchef for Ældre og Handicap Lis Kaastrup 

• Skoleleder Mona Langballe 

• Dagtilbudsleder Per Rasmussen 

• Chef for Skoler og Specialtilbud Torben Steen 

• Chef for Ledelsessekretariatet Anni Hedegaard Kristoffersen 

• FTR, Lærerforeningen, Frank Larsen  

• FTR, TAP, René Sørensen  

• LMU, næstformand og specialkonsulent Hanne Holstein Ipsen 

• LMU, AMR og sundhedsplejerske Jane Bak 
 
Ansættelsesudvalget gennemfører sammen med Mercuri Urval ansættelsesprocessen og afgiver 
indstilling til direktøren, der har ansættelseskompetencen. 
 


