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Kvie Sø Efterskole søger forstander/forstanderpar 

Vi søger en forstander/forstanderpar, som sammen med os, vil være med til at stå i spidsen for 

opstarten af Kvie Sø Efterskole - en efterskole for udviklingshæmmede 

Kvie Sø Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder Downs 

syndrom, autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning og andre læringsvanskeligheder.  

Kvie Sø Efterskole ønsker at unge med særlige læringsforudsætninger får mulighed for at opdage eget 

potentiale og talent, samt udvikle deres voksne identitet. 

Kort sagt et fantastisk ophold på efterskole for de unge mennesker. 

Kvie Sø Efterskole ligger i naturskønne omgivelser ved Ansager mellem Grindsted og Varde. 

Kvie Sø Efterskole forventes at starte op i august 2019. Målsætningen er at begynde med 50 elever i 

skoleåret 2019/2020, som i løbet af de følgende skoleår øges til 84 elever. 

Kvie Sø Efterskole har en nærværende og engageret bestyrelse. 

 

Personprofil 

Som vores forstander er det vigtigt: 

 At du har et menneskesyn der naturligt rummer vores målgruppe og som en naturlig ting ser 
deres evner og potentialer. 

 At du kan udvikle skolen i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde med skolens medarbejdere, 
bestyrelse og forældre med udgangspunkt i skolens værdigrundlag.  

 At du er i stand til at udstikke en klar retning og klare mål. 
 At du besidder pædagogiske, økonomiske og administrative kompetencer i forhold til ledelse af 

en fri skole.  
 At du kan arbejde målrettet, visionært og analytisk i forhold til at videreudvikle og præge skolen 

pædagogisk og fagligt i et dynamisk og trygt læringsmiljø.  

 

Uddannelses- og erfaringsprofil 

Vi ser gerne, du kan svare ja til flere af følgende udsagn: 

http://www.kviesoefterskole.dk/
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 Du har baggrund i og erfaring med efterskoleverdenen. 
 Du har erfaring/kendskab med skolens målgruppe. 
 Du har relevant ledelsesmæssig erfaring. 
 Du har kvalifikationer/kendskab indenfor pædagogik, økonomi og kommunikation.  

 

Vi tilbyder 

 En unik mulighed for at være primus motor og sætte dit personlige præg på Kvie Sø Efterskole. 
 En unik mulighed for at være primus motor i ansættelse og opbygning af et velfungerende 

medarbejderteam med de rigtige kompetencer til opgaverne. 
 En moderniseret, fuld indrettet efterskole i naturskønne omgivelser med store 

udviklingsmuligheder. 
 Tjenestebolig ses som målsætning for forstanderen 

 

Om ansættelsen 

Ansøgningsfrist d. 1. februar kl. 12.00.  
Ansøgningen mærkes ”forstanderstilling” og sendes på mail til bogholder@kviesoefterskole.dk. 
Supplerende beskrivelse af Kvie Sø Efterskole og forstanderstillingen: 
www.kviesoefterskole.dk/forstander 
Ønskes yderligere oplysning eller uformel fremvisning af Kvie Sø Efterskole henvendelse til Peter Fog, 
formand for bestyrelsen, på tlf. 2061 8355.  
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 
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Stillingsbeskrivelse 

Forstander 

Leder af Kvie Sø Efterskole 

 Ansat som forstander på Kvie Sø Efterskole 
Formål  

 Forstanderen sikrer, at skolen overholder al relevant gældende lovgivning, at bestyrelse til en 
hver tid er velorienteret, og at skolen til enhver tid lever op til gældende værdigrundlag 

 
Forstanderen har ansvar for daglig udvikling og drift: 

 Er skolens ambassadør, ansigt udadtil, og har en særlig rolle i forhold til at skabe gode relationer 
til forældrene. 

 Er kulturbærer for skolens værdier og kultur. 

 Er ansvarlig for, at den fastlagte strategi udmøntes i samarbejde med medarbejderne. 

 Er hovedansvarlig for skolens daglige drift og sikkerhed og for at eleverne på en tryg og sund 
måde modtager undervisning. 

 Har det personalemæssige ansvar for fastholdelse og udvikling af dygtige medarbejdere, der kan 
efterleve lovgivningen og skabe gode pædagogiske rammer for eleverne. 

 Har i samarbejde med bestyrelsesformanden ansvaret for, at bestyrelsen har de relevante og 
korrekte informationer på alle nøgleområder. 

 Er ansvarlig for, at der arbejdes strategisk og langsigtet ledelsesmæssigt med at udmønte skolens 
vision og efterleve mission og værdier. 

 Er overordnet i samarbejde med bestyrelsen ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af 
medarbejdere jf. vedtægternes § 6, stk. 2. 

 Er i samarbejde med bestyrelsen ansvarlig for lønpolitik. 
 

Beføjelser  

 Forstanderen refererer til bestyrelsesformanden 
 

Det er bestyrelsens hensigt at efter ansættelsen af forstander/forstanderpar påbegyndes ansættelse af 

det øvrige personale således, at de ansattes kompetencer supplerer hinanden. 
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Viceforstander 

Forstander og viceforstander komplementerer hinandens kompetencer. 

Viceforstander hovedarbejdsområder: 

 At have pædagogisk indsigt og ansvar 

 At have kendskab til målgruppen 

 At have IT og administrative kompetencer 

 At planlægge undervisning herunder skemalægning 

 At have ansvar for vagtplaner, vikaradministration, tjenestetid 

 At have ansvar for tilskudsdokumentation 

 At være stedfortræder for forstander ved dennes fravær 
 

Andet personale 

Forventet ansatte udover forstander og viceforstander: 

Lærere  16 lærere ved 52 elever 

Bogholder, sekretær 20 timer 

Socialrådgiver 20 timer 

Køkken 

Pedel 

 

Nattevagt 

Skolens elever kræver fast nattevagt, som integreres som en del af de ansattes vagtplan. 
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