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Ringsted Privatskole søger
ny skoleleder

Da vores skoleleder går på pension til sommer, søger vi en ny skoleleder fra skole-
året 2021-22.

Ringsted Privatskole er en skole, der drives ud fra kristne værdier med udgangs-
punkt i Adventistkirkens ideologi. Vi har fokus på, at eleverne får nyttige kundskaber 
og færdigheder via høj faglig kvalitet og kan udvikle livsmod og respekt for livet.

Vi er en privatskole med ca. 120 børn i 0-9 klasse og en sfo med ca. 40 børn. Der  
er ansat 9 lærere og en pædagog. Det forventes, at skolelederen ud over ledelses- 
opgaver også underviser nogle hold.

Den kommende skoleleder kommer til at stå i spidsen for en økonomisk og pæda-
gogisk meget veldrevet skole med et engageret, rutineret og fagligt højt kvalificeret 
personale og en bygningsmasse, der løbende er blevet udbygget og moderniseret.

Skolelederen refererer direkte til bestyrelsen og skal i et tæt samarbejde med 
lærerne sikre, at skolen ud fra skolens visioner og værdier fortsat fungerer som en 
økonomisk veldrevet skole med høj faglighed, pædagogisk kvalitet og stor menne-
skelighed. 

Vi søger derfor en skoleleder som:

• kan arbejde visionært for at videreudvikle Ringsted Privatskole og har lyst  
og evner til at udvikle skolen på en motiverende måde i tæt samspil med  
personale, elever og bestyrelsen.

• har gode kvalifikationer inden for administration, økonomi og planlægnings- 
opgaver.

• er troværdig, lyttende, anerkendende og empatisk i relationer til både elever,  
forældre og medarbejdere.

• har et godt kendskab til og viden om skoleområdet.

• har erfaring med undervisning.

• har en stor portion humor og en uhøjtidelig tilgang.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

Ansøgning med CV, relevante bilag og referencer sendes til bestyrelsesformand  
Mary-Ann Akselbo, akselbo@post4.tele.dk

Spørgsmål om skolen kan stilles til skoleleder Mary Sandbeck,  
mary@ringsted-privatskole.dk

Ansøgningsfristen er 1. marts 2021.


