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Parkskolen blev grundlagt som friskole i 2006. Dengang med 32 børn fordelt på alle årgange. Siden har skolen gennemgået en spændende udvikling og tæller 
i dag 185 elever. Heraf går ca. 50 børn i SFO Rødderne og Klub 4 fra 0.-4.årgang. Vi blev i maj 2019 certificeret som DGI Udeskole.

Vores nuværende vice-skoleleder har fået nye udfordringer – derfor søger vi en ny vice-sko-
leleder til en spændende og udfordrende stilling på Parkskolen i Herning.

SPÆNDENDE, UDFORDRENDE VICESKOLELEDER-STILLING.

PARKSKOLEN HERNING
SØGER NY VICESKOLELEDER

HVAD ER DET VI SØGER:
Brænder du for at arbejde med mennesker, tør du gå foran og 
har du lyst til være med til at udvikle Parkskolen – så er det dig 
vi søger!
Vi søger en ny vice-skoleleder, der har lyst – og evner at fun-
gere i en spændende lederposition. På Parkskolen betyder det 
sociale samspil på alle niveauer utrolig meget i det daglige. Det 
er vigtigt, at både børn og voksne trives og udfordres. Derfor 
søger vi en ny viceleder, der vægter det sociale samspil højt, 
og har lyst til yderligere at udvikle og sætte sit præg på dette.
Stillingen kræver udover gode sociale kompetencer yderligere 
et kendskab til administrative elementer, så som skemalæg-
ning, vikardækning og lignende. Har du ikke erfaring på disse 
områder, forventes det, at du tidligt i forløbet skal tillægges 
kompetencer på disse områder.
Da stillingen ikke blot er af administrativ karakter, vægtes det 
yderligere, at du kan varetage nogle undervisningstimer og at 
du brænder for at være sammen med vores fantastiske elever.
Helt konkret vil arbejdsopgaverne være mangfoldige og forde-
les i et tæt samarbejde i ledelsen.
Følgende arbejdsopgaver indgår som udgangspunkt:
 Samarbejde med personale, ledergruppe og forældre 
 om klassernes og den enkeltes faglige udvikling, trivsel 
 og dannelse
 Personaleledelse i samarbejde med de øvrige ledere
 Nærmeste leder for en gruppe medarbejdere
 Administrative opgaver herunder planlægning af 
 året, arbejdstid, vikardækning og lignende
 Undervisningstimer i skolen.

LØN OG ANSÆTTELSE:
Løn i henhold til gældende overenskomst (Dansk friskolefor-
eningen). Stillingen er en fuldtidsstilling.
Sidste frist for aflevering af ansøgning er mandag d. 5 okt. Kl. 
12.00  på følgende mailadresse: 
bbp@parkskolen.dk eller fysisk på Parkskolens kontor. Der vil 
være samtaler  torsdag d. 8. oktober. For at udvide kredsen af 
kvalificerede ansøgere, genopslår vi stillingen.
Der forventes opstart pr. 1 november, eller i henhold til aftale.

Har stillingen vakt din interesse, så hold dig ikke tilbage. Vil du 
høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte skole-
leder, Benjamin Bech Pedersen på tlf. 3028 8848. 
Du er selvfølgelig også velkommen til at besøge os inden, du af-
leverer din ansøgning.

PARKSKOLENS VÆRDIER:
Parkskolen bygger på de kristne værdier, hvilket bl.a. betyder, 
at: Vi tror på at: Børn kan
 Alle børn rummer styrker og potentiale.
 Børn går i skole for at udvikle det, de kan, 
 ikke fordi de mangler noget.

Vores kerneopgave er at give eleverne: Sund læring
 Undervisning med afsæt i DGI ś udeskole-koncept, der   
 bl.a. bygger på bevægelse i undervisningen og som giver   
 børnene mulighed for at lære på flere måder ved at bruge   
 ’hele byen’ som vores læringsrum.
 Sund mad fra eget køkken giver ekstra velvære og energi   
 samt et styrket fællesskab.
 Eleverne tager ansvar for sig selv og fællesskabet. 
 På Parkskolen tror vi på, at man aldrig har med et andet 
 menneske at gøre, uden at man holder noget af dets liv i   
 sin hånd. 

VI TILBYDER: 
Vi tilbyder en velfungerende skole med dygtige, selvstæn-
dige og samarbejdsorienterede kolleger, som tager ansvar 
for skolens faglighed og udvikling. Lærerne har fleksibel 
arbejdstid uden fast tilstedeværelse og god tid til forbere-
delse. Skolen tager sit udgangspunkt i tydelige grundvær-
dier og en stærk kultur, der også omfatter et højt forældre-
engagement. Eleverne skal motiveres og vokse gennem et 
trygt og respektfuldt læringsmiljø med undervisning på et 
højt fagligt niveau. 

Børn kan - sund læring ...
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