Viceforstander søges
til Faaborgegnens Efterskole

Med opstart fra 1. august søger vi en viceforstander, som er klar til et spændende job med mulighed for at præge
udviklingen af Faaborgegnens Efterskole på mange områder.
Vi søger en kollega med hjertet på rette sted, som med en autentisk, nysgerrig og åben tilgang vil glæde sig til at
tage livtag med vores unge mennesker og bidrage til vores engagerede personalegruppe.
Skolen er i gang med en spændende udvikling, hvor du som viceforstander vil få en vigtig rolle med en bred vifte af
opgaver og ansvarsområder.
Dine arbejdsområder vil bl.a. være:
-

Fortælletime med eleverne en gang om ugen
Deltagelse i diverse pædagogiske arrangementer, morgensang, undervisning og det samlede efterskoleliv
Diverse administrative opgaver – herunder skemalægning, administration af tjenestetid, ansøgning om 		
særlig elevstøtte mv.
Medansvar ift. prøveafvikling og administration
Medansvar ift. marketing og sociale platforme
Udvikling af skolens fokus på trivsel for såvel elever som medarbejdere
Udviklingsprojekter i forbindelse med visionsarbejde og bæredygtighed

På ledelsessiden kommer du til at arbejde tæt sammen med forstander om udvikling og drift af skolen og deltage i
bestyrelses- og ledermøder. Derfor vil kandidater med ledererfaring, og gerne en lederuddannelse samt erfaring fra
efterskoleverdenen foretrækkes.
Faaborgegnens Efterskole er en almen dannende efterskole med plads til 126 elever. Efterskolen har sine rødder
i det Grundvig Koldske menneskesyn og denne idéverden. Vi hylder derfor bl.a. det levende ord, det forpligtende
fællesskab, livsoplysning, den ligeværdige samtale og mangfoldighed. Vi er en skole hvor unge og voksne sætter
sig selv i spil i forhold til tradition og fornyelse, individualitet og fællesskab, viden og nysgerrighed, i en atmosfære af
hjemlighed og engagement.
Det kendetegner endvidere Faaborgegnens Efterskole, at der er plads til unge med fysiske handicaps, at vi har en
projektorienteret og prøvefri 10. klasse (10 plus), og at der, udover undervisning i de obligatoriske fag i 9. og 10.
klasse, bliver undervist i linjerne It & Medie, Kunst & Design, Natur & Friluftsliv samt Mad & Livtag. Det kreative og
musiske er også et meget vigtigt element på skolen. Så kan du også byde ind her, er det et ekstra plus.
Vi er en dynamisk personalegruppe på 26 mennesker, som med seriøsitet, store hjerter, kreativitet og humor er sammen om at lave efterskole. Vi vil glæde os til at byde den rette person velkommen i dette fællesskab.
Ansættelsen sker i henhold til gældende Organisationsaftale for ledere ved de frie grundskoler, mv., af 16. april 2019.
Der vil være mulighed for tjenestebolig på skolen.
ANSØGNINGSFRIST:
Ansøgning, cv og relevante bilag sendes til mail: kontor@faae.dk senest d. 17. maj. Samtaler forventes afholdt d. 26.
maj. Ring gerne og få en snak eller aftal et besøg på skolen.
Henvendelse til forstander Ulrik Hoffmann på mail: ulrik@faae.dk eller telefon: 40472999
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