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Stillingsprofil  

Skolelederstilling på Nærum skole 

 

Stillingen bliver slået op, idet skolens nuværende skoleleder gennem de sidste 20 år har 

valgt at gå på pension. 

 

Vi søger en leder, der er villig til og kan tage sit lederskab på sig, samt  

 Brænder for elevernes læring og udvikling – du er forbillede i forhold til ansvaret for alle 
elevernes trivsel og udvikling. 

 Er ambitiøs på alle elevers vegne og kan sikre en kvalitativ udvikling af praksis i et tæt 
samarbejde med personalegruppen. 

 Har tydelige kommunikative kompetencer, der skaber klarhed om skolens retning og mål. 

 Er fagligt velfunderet og optaget af, hvad der bedst understøtter elevernes læring og 
udvikling. 

 Kan understøtte og stimulere skolens udvikling fagligt og pædagogisk og understøtte og 
inspirere medarbejderne i arbejdet med skolens samlede udvikling. 

 Er beslutningsdygtig med stor gennemslagskraft og i stand til at sætte tydelige rammer og 
skabe forståelse for beslutningerne såvel indadtil som udadtil.  

 Har vilje til og erfaring med ledelse og kan lede såvel direkte som gennem andre ledere. 

 Er empatisk og lydhør over for nye idéer, kan motivere og inspirere samt evner at skabe 
gode samarbejdsrelationer med skolens mange interessenter. 

 Har en smittende arbejdsglæde og sætter trivslen og samarbejdet højt.  

 Har sans for økonomisk styring og strategisk ressourceanvendelse. 
 

Se uddybning af ovenstående under punktet: ”Særlige forventninger til skoleledelsen i 

Rudersdal Kommune” på de følgende sider. 

 

Om Nærum skole (Fruerlund 9, 2850 Nærum) 

Nærum skole er en folkeskole fra 1950´erne, som siden er blevet udbygget i 1970´erne, 

1990´erne og senest i 2005. Skolen har integreret indskoling og SFO, der skaber rammer for 

et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. 4.-5. klasse har pt. SFK tilbud på det 

nærliggende Nærum Ungecenter, der ligeledes tilbyder fritidstilbud for skolens ældre elever. 

Skolens fysiske miljø er præget af professionel kunst og elevernes egne produkter. Skolen 

arbejder med en forløbende udvikling af læringsmiljøet, der kan understøtte forskellige 

organisations- og arbejdsformer for eleverne. 

På skolens matrikel er der netop etableret et dagtilbud for 0-6 årige, hvorfor der skal 

etableres et tæt og forpligtende samarbejde med dette og omkringliggende dagtilbud i 

skoledistriktet. 

Skolen er placeret tæt på Nærum Gymnasium og har et tættere samarbejde med gymnasiet. 

Skolen er placeret tæt på Nærum By og med let adgang til grønne områder (Jægerborg 

Hegn, Mølleåen mm.) og Rundforbi stadion. 

Skoledistriktet består af blandet bebyggelse med store villaområder og alment boligbyggeri. 
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Nærum skole er en tosporet skole fra 0.-9. klassetrin med samlet ca. 450 elever.  

Nærum skole er afdelingsopdelt fra bh.kl.-3.kl., 4.-6. kl. og fra 7.-9. kl., hvor lærerne er 

tilknyttet de enkelte afdelinger og har hovedparten af deres undervisning i en af afdelingerne. 

 

Nærum skole har fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der ønsker at være 

medvirkende til en udvikling af skolens praksis til gavn for elevernes læring og udvikling. 

Medarbejdergruppen er i gang med en udviklingsproces i forhold til en yderligere styrkelse af 

deres faglige professionelle samarbejde om udviklingen af praksis. En proces som du 

forventes at kunne stå i spidsen for og understøtte. Ligeledes arbejdes der med lærerrollen, 

organisering af elevgrupper og konkret praksis i forhold til anvendelse af de fysiske rammer, 

der bedst muligt kan understøtte elevernes læring. Nærum skole indgår i et større 

udviklingsforløb sammen med 35 andre skoler i Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner 

om en fortløbende kvalificering af skolens praksis. 

 

Nærum skoles forældregruppe er bredt sammensat med et engagement for Nærum skole og 

eget barn og generelt høje forventninger til skolen.  

Som skoleleder på Nærum skole har du fuld ledelsestid. Foruden skolelederen består 

ledelsen pt. af 2 afdelingsledere og en administration. Til skolens administration er tilknyttet 

et sekretariat med 2 medarbejdere og 2 servicemedarbejdere.  

 

Løn fastsættes i henhold til lokalaftalen for indplacering af skoleledere i Rudersdal 

Kommune. 

Yderligere information 

Se www.Rudersdal.dk og /eller www.naerumskole.skoleporten.dk ,hvor du kan læse mere 

om skolen og skolevæsenet.  For information og rundvisning kontakt skoleleder Kirsten 

Kryger tlf. 46 11 48 60 og/eller Skole- og Familiechef Martin Tinning tlf. 46 11 44 10 for 

yderligere information om stillingen. 

 

Ansættelsesprocedure og ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist søndag d. 14. maj 2016  

Ansættelsessamtaler 1. samtale 22. maj og evt. 2. samtale d.30. maj 

 

Ansættelsesprocessen varetages af CareMatch Aps, Gammel Kongevej 1, 1610 

København. 

Ansøgningen sendes til:  

Rudersdal Kommune, Skole og Familie, Stationsvej 36, 3460 Birkerød , mrk.: 

”Skoleleder Nærum skole” eller mail : Hd@rudersdal.dk

http://www.rudersdal.dk/
http://www.naerumskole.skoleporten.dk/


  

 3 

 

Uddybende stillingsbeskrivelse for skoleleder på 

Nærum skole 

 

Rudersdal Skolevæsen 

 

Alle elever skal lykkes og forberedes til en verden i forandring 

De seneste års forskning og viden om, hvordan elevernes læring understøttes bedst muligt, 

digitalisering og den teknologiske udvikling og krav til fremtidens kompetencer, er væsentlige 

årsager til, at skolens praksis er under en hastig forandring. Rudersdal Kommune ønsker at 

anvende denne viden og gøre den til en aktiv del af skolens praksis. Centrale foki i denne 

udvikling er, at læringen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, eleverne er aktivt 

engagerede i deres læring, større fokus på evnen til at lære og tilknyttede læringsstrategier, 

growth mindset i forhold til alle elever. Denne praksisudvikling kan ikke ske alene, men 

opbygges i professionelle læringsfællesskaber, der systematisk arbejder med dette gennem 

aktionslæring/impact cycle. 

Denne udvikling vil gradvist transformere læringsrummet, brug af læremidler, organisering af 

eleverne, lærer- og elevrollen mm. 

Til at understøtte den kvalitative udvikling af skolens praksis indgår Rudersdal Kommune i et 

fælles flerårigt udviklingsforløb sammen med Gentofte og Gladsaxe Kommuner. 

Udviklingsforløbet bygger på international forskning om, hvad der bedst muligt understøtter 

elevernes læring og udvikling. Forløbet gennemføres i et samarbejde med internationale 

partnere og er foreløbig støttet med 7 mio. kr. fra AP Møller Fonden til forløbets første fase. 

Udviklingsforløbet omfatter alle skoler i de 3 kommuner og er styret af en fælles organisation 

på tværs af de 3 kommuner. Mere information om dette udviklingsforløb på: 

www.4kommuner.dk  

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en samlet Børn og Unge politik, der har fokus på et 

sammenhængende udviklingsforløb med omdrejningspunkterne læring, trivsel og sundhed. 

Link til Børne- og Unge politikken. Rudersdal kommunes Børne- og Ungepolitik  

 

Kort om Rudersdal Skolevæsen 

Rudersdal Kommune har ca. 7000 elever fordelt på 12 skoler.  

Privatskolefrekvensen er et af landets laveste med ca. 7-8 % ved indskrivningen i 

børnehaveklassen.  

 

Afgangsprøveresultaterne ved folkeskolens afgangsprøve er blandt landets højeste, og 

resultaterne fra de nationale test ligger ligeledes ganske højt og har været stigende over de 

fem test år med en meget høj andel af eleverne med signifikant bedre resultater, end hvad 

http://www.4kommuner.dk/
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/17/boerne-_og_ungepolitikken_1.pdf
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man kunne forvente. Ligeledes er elevtrivslen blandt landets højeste. Men Rudersdal 

Kommune skal også have sådanne resultater og er overbevist om, at vi fortsat kan skabe en 

endnu bedre skole. 

Vi har ikke sammenlignelige indikatorer for elevernes alsidige personlige udvikling, men 

disse kompetencer vægtes ligeledes højt i hele skolevæsenets virke. Evnen til at lære og 

anvende viden vil være helt central i folkeskolen. Forældrene har store forventninger til og 

bakker op om skolens aktiviteter. Der opstilles fælles mål for det samlede skolevæsen for at 

sikre størst mulig synergi i den fælles skoleudvikling. Du kan læse mere om nogle af 

kommunens aktiviteter og skoleudviklingstiltag på www.skolespring.dk  

 

Rudersdal Kommune har uddannet en lang række læringsvejledere og andre ressource-

personer, der indgår i netværk på tværs af skolerne og er omdrejningspunkt for medar-

bejdernes udvikling af praksis på skolerne. 

 

Professionelle læringsfællesskaber 

Rudersdal Kommune har indgået en fælles forståelse med skolelederforeningen, 

Rudersdalkredsen og BUPL. Parterne er enige om, at de sammen kan skabe rigtig gode 

rammer for elevernes læring og udvikling. Det helt centrale omdrejningspunkt for denne 

udvikling er professionelle læringsfællesskaber, hvor medarbejderne sammen udvikler deres 

praksis og afdækker effekten af samme. Ledelsen vil have en central rolle for at skabe 

rammerne for dette arbejde gennem allokering af tid til samarbejdet, tydelig målfastsættelse 

af teamenes arbejde, prioritering af teamenes arbejdsopgaver, facilitering af teamets 

samarbejde, faglig facilitering og opfølgning på teamenes arbejde. Rudersdal Kommune 

tilførte i skoleåret 2016/17 ekstraordinært en yderligere ressource på 40 timer pr. 

medarbejder til et yderligere samarbejde i indeværende skoleår.   

 

Inklusion og digitalisering 

2,0 % af eleverne går i specialklasser eller specialskoler udenfor normalundervisningen. 

Dette er blandt de laveste andele i Danmark.  

Kommunalbestyrelsen har besluttet en samlet plan for digitalisering i skolen, der startede i  

august 2014 med en samlet investering på 52 mio. kr., der er beskrevet i ”Den gode Digitale 

skole”. Denne digitaliseringsstrategi vil bliver erstattet af en version 2,0. En del af 

digitaliseringsstrategien er en partnerskabsaftale med Apple, der formidler kontakt til førende 

skoler og udviklingsforløb og forskere på det digitale område over hele verden. 

 

En del af det samlede skolevæsen 

Som skoleleder indgår du i den samlede skoleledelse med de 11 andre skoleledere og 

Skole- og Familiechefen. Desuden har vi en Udviklings- og Analyseafdeling, der understøtter 

skolernes ledelser og medarbejdere i form af sparring, facilitering, faglig støtte m.v. Du vil 

således kunne modtage sparring i forhold til dit personlige lederskab samt understøttelse i 

forhold til skolens udvikling. 

http://www.skolespring.dk/
http://skolespring.dk/dengodedigitaleskole/
http://skolespring.dk/dengodedigitaleskole/
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Som skoleleder i Rudersdal skolevæsen skal du som minimum have eller ville gennemføre 

en uddannelse på diplomniveau i ledelse. 

 

Tættere og mere forpligtende samarbejde mellem skolerne 

Med inspiration fra bl.a. Ontario og anden international forskning er Rudersdal 

Kommune i gang med at opbygge et tættere og mere forpligtende samarbejde 

mellem skolelederne og ledelsesteamene i kommunen, hvor der skal udvikles fælles 

ledelsesredskaber og deles og gives sparring i forhold til skolens ledelsesmæssige 

praksis. 

 

Tæt og forpligtende samarbejde med 0-6 års området 

Rudersdal Kommunes Børne- og Unge politik arbejder med et fælles læringssyn og 

en god overgang for børnene fra dagtilbud til skole. Endvidere ønskes et tæt og 

forpligtende samarbejde mellem distriktsskolen og dagtilbud i lokalområdet, 

 

3 skoledistriktsområder med fælles opgaveløsning 

Rudersdal Kommune har dispensation fra folkeskoleloven, således at kommunens 

12 selvstændige folkeskoler er opdelt i tre skoledistriktsområder, hvor børn er sikret 

optagelse på en af skolerne i skoledistriktsområdet. Nærum skole deler skoledistrikts-

område med Trørødskolen og Vedbæk Skole.  

Der er igangsat et arbejde med at etablere et tættere driftssamarbejde mellem 

skoledistriktets skoler, der har til formål at kvalificere og effektivisere løsningen af de 

driftsmæssige opgaver, men også at kunne fjerne nogle af de nuværende 

driftsmæssige opgaver, således at skoleledelsen kan få et endnu større fokus på 

skolens kerneopgave og den direkte personaleledelse. Arbejdet er netop igangsat, 

og de endelige løsninger sker i et samarbejde mellem skolerne og i en faciliteret 

proces fra forvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 6 

 

Særlige forventninger til skoleledelsen i Rudersdal Skolevæsen og særligt for 

stillingen som skoleleder på Nærum Skole  

 

Du forventes at kunne: 

 

 Implementere Rudersdal Kommunes Børne- og Unge politik 
Du skal sammen med skolens øvrige ledelse, medarbejdere og skolebestyrelsen 
udmønte Rudersdal Kommunes Børne- og ungepolitik, således at værdier og 
pejlemærker omsættes til den hverdag, børn og unge møder på Nærum Skole. 

 

 Skabe resultater gennem tydelig målfastsættelse, involvering og opfølgning.   

Du skal formå at skabe tydelig retning på skolens samlede aktivitet. Kunne formidle og 

skabe tydelige forventninger til medarbejderne. 

Med den megen viden vi har om god praksis, skal du kunne skabe og videreudvikle en 

skole, hvor medarbejderne er nysgerrige på deres praksis og i et lærende fællesskab 

udfordrer og udvikler hinanden i forhold til dette. Medarbejderne skal være optaget af 

deres effekt på elevernes læring og korrigere, når effekten udebliver. Du er løbende i 

samarbejde med skolens øvrige ledelse i dialog med skolens team om denne udvikling 

og sikrer en løbende opfølgning på teamet og den enkelte medarbejders virke. 

Nærum Skole har et godt fundament for etableringen af denne kultur med en række 

læringsvejledere og andre ressourcemedarbejdere, men du skal forstå at facilitere og 

lede den videre proces i et tæt samarbejde med dit ledelsesteam og skolens 

medarbejdere. Dette vil være helt centralt i forhold til den kvalitative udvikling af skolen. 

 

Du vil have ansvaret for at opbygge dokumentation for skolens effekt på elevernes 

læring og kunne dokumentere, hvordan skolen arbejder med at skabe størst mulig 

læring for alle elever. 

 

I forbindelse med kommunens digitaliseringsprojekt har Rudersdal Kommune 

investeret i læringsplatformen Meebook i efteråret 2014, som et centralt redskab, der 

kan understøtte medarbejdere, ledelse, elever og forældre med at se de enkelte børn 

og børnegruppers udvikling. Dette system udvikles løbende, og du vil være ansvarlig 

for at sikre medarbejdergruppens videre anvendelse og udvikling af brugen og de 

øvrige digitale muligheder, der kan forenkle og kvalificere medarbejdernes arbejde. 

 

 Implementere kommunens og skolens målsætninger på hele skolen. 

Du vil have ansvaret for, at de pæne ord på papiret bliver til virkelighed og et fælles 

pejlemærke for alle brugere og medarbejdere på skolen.  
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Skolens resultater samles årligt i en kvalitetsanalyse. På baggrund af denne samt 

skolens elevtrivselsundersøgelse, resultater fra de nationale test og afgangsprøverne 

udpeger og beskriver skolen 2-3 centrale indsatsområder med afsæt i skolens 

resultater. Indsatsområderne bliver til i en proces med forvaltningen og skolens 

medarbejdere og godkendes af skolebestyrelsen og forelægges det politisk fagudvalg 

til orientering.  

 

 Stærk i forhold til økonomisk styring og ressourceanvendelse. 

 Skolerne i Rudersdal Kommune er mål- og rammestyret. Det betyder fælles udstukne   

 målsætninger og en decentral økonomi, hvor skolerne tildeles et basisbeløb på ca.  3,0 

 mio. kr. samt et elevrelateret beløb afhængig af klassetrinnet. Nærum skole har et sam- 

let budget på ca. 29 mio. kr. Den enkelte skole kan indenfor denne ramme selv 

prioritere budgettet i forhold til de opstillede mål og de lovpligtige opgaver, som skolen 

skal varetage. Nærum skole har på nuværende tidspunkt en negativ overførsel på ca. 

0,5 mio. kr. 

  

 Har vilje til ledelse og mestrer det og samtidig indgår i et forpligtende samarbejde med 

skoleledere fra kommunens andre skoler. 

 Du skal evne og have lyst til ledelse, hvor medarbejderne og skolens øvrige involvere-  

 de kan se og forstå deres funktion i forhold til at skabe den bedst tænkelige skole.  

 Skolerne udvikler sig løbende og på en lang række områder, hvor det ikke forventes, at 

 skolens leder sidder for bordenden i alle sammenhænge. Derfor skal du forstå at bruge   

 de mange kompetencer, der er til stede på skolen og sikre sammenhæng til den sam-  

 lede skoleudvikling via tydelige målformuleringer og kommissorier for arbejdet og en   

 tæt opfølgning på de opstillede mål. 

            

 Kan inddrage eleverne og understøtte elevernes trivsel 

Eleverne i Rudersdal Kommune er generelt meget ressourcestærke og vil gerne 
påtage sig ansvar og inddrages i skolens hverdag. Det er derfor en væsentlig opgave 
for skolerne aktivt at involvere eleverne i skolens praksis og systematisk efterspørge 
elevernes oplevelse af skolens aktiviteter 
Elevtrivselsundersøgelsen er et centralt redskab i dette arbejde.   

 

 Er stærk kommunikativ og i stand til at formidle og skabe forståelse såvel  

 indadtil som udadtil. 

 Skolens måde at tilrettelægge undervisningen på, skolens samlede struktur og  

         medarbejdernes samarbejdsformer er under store forandringer, hvorfor det vil  

 være væsentligt, at du er kommunikativ tydelig omkring baggrunden for disse  

 forandringer, så de skaber mening og forståelse hos alle med kontakt til skolen, samt  

 at du er i stand til at sikre en facilitering og støtte til medarbejderne i denne  

 proces. 
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 Stor faglig forståelse, der kan understøtte og stimulere skolens udvikling 

Du forventes ikke at have faglig specifik indsigt i alle fag og aspekter, men du  

skal have en grundlæggende forståelse for og indsigt i ledelse og de grundvilkår,  

der er afgørende for skolens udvikling og sikrer eleverne optimalt udbytte af deres 

skolegang. 

  

 Er nytænkende og nyskabende i samarbejde med personalet og kommunens  

 øvrige skoler 

 Rudersdal Kommune har en forpligtelse til at skabe et af verdens bedste skole- 

         systemer på baggrund af de grundvilkår, vi arbejder under. Du forventes derfor  

 at være en aktiv medspiller og inspirator i forhold til dette mål.  

 

 Har en smittende arbejdsglæde og sætter trivslen i fokus 

Elevernes, medarbejdernes og forældrenes glæde og stolthed ved deres skole er 

afgørende for den udvikling, skolen indgår i. Du skal derfor være med til at sikre, at  

hver dag bliver en oplevelse, der bygger på læring og en fælles værdiforståelse. 

 

Link til Nærum skoles hjemmeside www.naerumskole.skoleporten.dk  

http://www.naerumskole.skoleporten.dk/

