
Job- og personprofil Bankagerskolen 2020 

Stillingsbetegnelse Skoleleder

Ansvarsområde Skolelederens vigtigste fokus er følgende: 

 Skolelederen på Bankagerskolen er den
overordnede pædagogiske og administrative 
leder af skolen og er ansvarlig for skolens 
virksomhed overfor skolebestyrelse og 
kommunalbestyrelse.

 Du har som skoleleder ansvaret for, at 
skolens samlede virksomhed arbejder for at 
nå de i kvalitetsaftalen fastsatte mål for 
elevernes læring, trivsel og personlige 
mestring.

 Du er samtidig ansvarlig for personaleledelse 
og personaleudvikling af hele skolens 
personale.

 Du er ansvarlig for skolens økonomi og evner 
den ledelsesmæssige styring af skolens 
økonomi

Organisatorisk 
placering

Skolelederens nærmeste overordnede er 
skolechefen

Ansættelsesvilkår Stillingen er en tjenestemandsstilling. 
Aflønningen sker efter aftale om lokal løn. 

Faglige og 
uddannelsesmæssige 
kvalifikationer

Der vil i forhold til stillingen blive lagt vægt 
på følgende faglige kvalifikationer: 

 En vis ledelseserfaring fra skoleområdet, der 
dog ikke nødvendigvis behøves at komme fra 
en skolelederstilling. Det forventes 
endvidere, at du har suppleret med 
ledelsesmæssig efteruddannelse.

 Stærke faglige kompetencer inden for 
pædagogik og læring. Herunder indsigt i og 
erfaring med at anvende data til at analysere 
muligheder og fastlægge indsatser.

 En læreruddannelse og eller anden 
pædagogisk didaktisk uddannelse, der 
matcher stillingen.

 Forståelse for og indsigt i den administrative 
og økonomiske drift af en skole.



Side 2

Personlige krav Der vil i forhold til stillingen blive lagt vægt 
på følgende personlige egenskaber: 

 Der er god til at kommunikere og fremstår 
dialogorienteret, inspirerende og med 
gennemslagskraft, når du interagerer med 
dine omgivelser. Det vægtes, at du ”er god 
til at stå på ølkassen”.

 Synlig og relationsorienteret i din lederstil, så 
man oplever dig som inkluderende i forhold 
til både udvikling og problemløsning.

 Teamorienteret i forhold til ledergruppen, så 
du evner at dyrke og udvikle samarbejdet 
omkring ledelse og skaber følgeskab ved at 
involvere organisationen i at sætte retning 
for skolens udvikling.

 Delegerende i arbejdet med en stærk og 
velfungerende medarbejdergruppe, hvor det 
er vigtigt, at du har viljen til at delegere og 
give ansvar til dine ledere og øvrige 
medarbejdere. Du skal arbejde med en 
stærk og velfungerende medarbejdergruppe, 
der vil og kan. Det betyder at du skal evne 
at facilitere og organisere samarbejdet, så de 
gode kræfter udnyttes bedst muligt.

 Visionær og ambitiøs omkring skolens 
fortsatte udvikling og at du samtidig har vist 
i dit arbejde, at du kan få visioner til at blive 
virkelighedsnære.

For at få succes med 
ledelsesopgaven er 
det vigtigt at 

 Have respekt for den nuværende 
organisation.

 Kunne træde i karakter.
 Give frihed til de ansatte og vise tillid.
 Være inddragende og samarbejdende.
 Være lyttende og anerkendende.
 Være fleksibel og omstillingsparat.

Arbejdsopgaver på 
kort sigt

Succeskriterier for den kommende 
skoleleder: 

 At sammensætte og definere et nyt 
ledelsesteam.

 Fortsættelse af det gode forældresamarbejde 
– og understøtte en ret ny skolebestyrelse.

 At udvikle den pædagogiske retning og 
brugen af pædagogiske og systematiske 
virkemidler, herunder at have fokus på 
børnenes bevægelse i skoledagen.



Side 3

 Skabe sammenhæng mellem de forskellige 
årgange og afdelinger.

 Styrkelse af udskolingen og elevernes 
overgang til ungdomsuddannelse. 
Bankagerskolen indgår i et 
klyngesamarbejde med andre skoler i 
sydbyen om styrkelse af udskolingen.

 Fortsættelse af samarbejdet med 
dagtilbuddet om sammenhæng fra dagtilbud 
til skole medudgangspunkt i strategien 
Fælles læring – Stærkere resultater.

Arbejdsopgaver på 
længere sigt

Succeskriterier for den kommende 
skoleleder: 
 At fortsætte skolens positive udvikling og 

sikre fortsat progression i resultaterne.
 At Bankagerskolen forbliver en attraktiv og 

moderne skole med et nutidigt læringsmiljø.

Værdigrundlag i 
kommunen 

Med hensyn til kommunens visioner og værdier 
henvises til information på: 
 https://horsens.dk/  
 http://tel.horsens.dk 


