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Stilling

Forstander

Ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Organisationsaftalen
for ledere ved Frie grundskoler mv. af 16. april 2019.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til:
Bestyrelsesformand Tage Schmidt, tlf. 29 43 47 18
Konsulent Anette Ingemansen, tlf. 30 57 99 19

Ansøgningsfrist

Mandag den 26. september 2022 kl. 12.00

Ansættelsesproces

Samtalerne er planlagt til at blive afviklet på følgende dage:
1. samtalerunde tirsdag d. 4. oktober.
2. samtalerunde tirsdag d. 11. oktober
Mellem 1. og 2. samtalerunde skal du afsætte tid til
udarbejdelse af personprofil. Dette aftales nærmere med
konsulent Anette Ingemansen.

Kombineret Efterskole og Fri Fagskole
TronsøSkolen er en kombinationsskole af Tronsø Efterskole og Tronsø Fri Fagskole - til daglig kaldet
TronsøSkolen.
Vi har plads til 130 elever fordelt på 5 linjer: eSport Racing, Gokart, Landbrug, Teknik/Metal/Auto samt
Tronsø Equestrian.
TronsøSkolen er for alle. Lige fra de bogligt stærke elever, som ønsker at komme videre på en gymnasial
uddannelse efter skoleforløbet - til de elever der lærer bedst med hænderne og ønsker at starte på en
erhvervsuddannelse, men har behov for at blive parate.
Vi lægger vægt på elevernes medindflydelse i forbindelse med indhold og proces. Undervisningen skal
inspirere og engagere eleverne i opgaverne i relation til deres eget liv og fremtid.
Tronsø Efterskole
På Tronsø Efterskole kan du vælge 9. eller 10. klasse.
Der undervises i alle de obligatoriske fag for 9. og 10. klasse og der undervises i det antal timer i fagene,
som undervisningsministeriet har sat som minimum eller vejledende.
Der tilbydes niveaudelt undervisning i dansk, matematik og engelsk. Undervisningen på det højeste niveau
er gymnasieforberedende, hvor der arbejdes på et højt fagligt niveau, så eleverne er godt rustet til
gymnasiet eller HF.
Tronsø Fri Fagskole
Tronsø Fri Fagskole er en kostskole for elever, som ønsker en praktisk vej til en erhvervsuddannelse eller
gymnasial uddannelse. Den adskiller sig fra efterskolen, ved at have et lovkrav om praktisk undervisning i
mindst 1/3 af fagene. Samtidig er det en inkluderende kostskoleform, hvor også elever med særlige
læringsudfordringer indgår som en naturlig del af helheden. Det betyder blandt andet, at vi i høj grad
tilpasser ugeskemaet efter den enkelte elev og tager udgangspunkt i, hvad den enkelte elev kan klare.
På Tronsø Fri Fagskole kan eleverne vælge mellem 10. klasse og erhvervslinje. De skal være fyldt 16 år eller
have afsluttet 9. klasse.
10. klasse
For elever, der vil den praktiske vej til gymnasiet, HF eller EUX. Undervisningen er projektorienteret og
praksisnær og du kommer undervejs på brobygning til gymnasier og erhvervsuddannelser. Forløbet
afsluttes med en FP10-prøve (dansk, engelsk og matematik).
Erhvervslinje
For elever, der vil den målrettede vej til erhvervsuddannelse og job. Undervisningen er projektorienteret og
praksisnær med professionelt uddannede undervisere (f.eks. mekaniker eller landmand). Der er mulighed
for op til 6 ugers erhvervspraktik undervejs. Efter 1 år på erhvervslinjen har eleverne, hvis de opfylder
karakterkravene, mulighed for at starte på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse. Der er mulighed for
enkeltfagsprøver i dansk og matematik (FP9 eller FP10)

Værdigrundlag
TronsøSkolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1961 som
husholdningsskole og har hjemsted i Grindsted på samme adresse som Grindsted Landbrugsskole, som
skolen også deler fysiske rammer med. Senere er skolen konverteret til en Fri Fagskole, og i 2016 kom
efterskolen med på programmet.
TronsøSkolens formål er at drive fri fagskole og efterskole inden for rammerne af de gældende regler for
frie kostskoler og efterskoler.
Værdigrundlaget for TronsøSkolen bygger på værdien af fællesskab og samarbejde, at udvikling af det
enkelte menneske kommer ved at engagere sig, både i sig selv og verden omkring, både lokalt og globalt.
TronsøSkolens værdier bygger på samme oplysningstanke, som blev grundlagt af Grundtvig i starten af
1800-tallet med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse som nøgleord.
TronsøSkolen understøtter et forpligtende fællesskab i trygge rammer, hvor elever kan udvikle livsglæde og
gensidig respekt til hinanden i et levende undervisningsmiljø.
Skolens undervisning lægger vægt på det sundhedsfaglige og muligheden for, at den enkelte elev kan
tilegne sig kreative færdigheder indenfor skolens kompetenceområde. Vi ønsker, at eleven udvikles fagligt,
socialt og personligt og bliver et oplyst menneske. Eleven skal kunne begå sig i samfundet, få forståelse for
og tage del i den demokratiske proces for derved at få større livskvalitet og styrket selvværd.
Værdier
•
•
•
•
•

Tryghed
Gensidig respekt
Ansvarlighed
Læring
Engagement

Tryghed er en forudsætning for både udvikling, læring og for at opnå gode sociale relationer.
Gensidig respekt er en naturlig forudsætning i skolens mangfoldighed og skal udvises af både elever og
personale.
Ansvarlighed. Lærer eleven at tage ansvar, udvikles eleven som menneske og kan i fremtiden tage ansvar
for eget liv og for et fællesskab med andre mennesker. Ved at eleverne indgår i fællesskaber øges deres
begejstring for livet (livsglæden) og interessen for omverdenen.
Læring er ikke tænkt som faglig alene, men som en del af et menneske, der udvikles både socialt og
personligt. Derigennem bliver eleven oplyst, kan begå sig i samfundet og får forståelse for, og kan tage del i,
den demokratiske proces. Derved øges livskvaliteten og deres selvværd styrkes.
Engagement er den flamme, der skal brænde i hvert enkelt menneske, der ønsker at være noget enten for
sig selv eller andre. Det er nysgerrighed, der holder liv i engagementet, sammen med indlevelse og empati
for andre mennesker.

Administration og ledelse
Den nuværende ledelse på TronsøSkolen består af forstander og 3 afdelingsledere. Du vil således komme til
at have dygtige mellemledere omkring dig, der har ansvar for henholdsvis det skolefaglige område,
elevernes trivsel og skolens ridelinje, Tronsø Equestrian.
Derudover er der en leder af administrationen, der består af en skolesekretær samt 1 kontorassistent. I
administrationen er der ligeledes en studiesekretær, der er tilknyttet Grindsted Landbrugsskole.
Der er et tæt samarbejde mellem TronsøSkolen og Grindsted Landbrugsskole. Landbrugsskolen har egen
ledelse bestående af forstander og inspektør.
TronsøSkolen ledes i det daglige af forstanderen i et tæt samarbejde med skolens øvrige ledere.
Forstanderen har det overordnede ansvar for skolens pædagogiske udvikling, elevernes trivsel, skolens drift
og økonomi samt personaleledelse. Forstanderen refererer til skolens bestyrelse.

Forventninger til fremadrettede indsatser
Som nævnt har forstanderen det overordnede ansvar for skolens daglige drift og udvikling. Fordelingen af
de konkrete arbejdsopgaver sker i samarbejde med den samlede ledergruppe.
Bestyrelsen har en forventning om, at den nye forstander vægter følgende områder:
Det forpligtende fællesskab er en afgørende faktor på en fri kostskole. Det gælder både i forhold til
elevgruppen og medarbejdergruppen. Det kræver i særdeleshed opmærksomhed på en skole med så bredt
sammensat elevgruppe. Bestyrelsen har derfor en forventning om, at den nye forstander er optaget af,
hvordan der kan udvikles en fælles pædagogisk praksis og aktiviteter, der kan bidrage til at udvikle
fællesskabsfølelsen og trivslen blandt eleverne og som også kan bidrage til styrkelse af VI-fællesskabet i
medarbejdergruppen.
Skolen har været inde i en rivende udvikling i de seneste år. Det betyder, at vi nu står med en skole, der har
særdeles gode faciliteter og en god elevsøgning. Der er nu behov for, at der fokuseres på, hvordan skolen
kan konsolidere sig hen over de kommende år.
Tiden er inde til at se på, hvordan samarbejdet mellem Grindsted Landbrugsskole og TronsøSkolen kan
styrkes til gavn for skolerne og for eleverne. Bestyrelsen har en forventning om, at den nye ledelse på
begge skoler udarbejder en strategi for, hvordan de kan gå fremad sammen.

Ledelsesmæssige og personlige kvalifikationer
Vi ønsker en leder med:
•
•
•
•
•
•

Læreruddannelse eller anden relevant uddannelse
Ledererfaring og solid erfaring fra grundskoleområdet
Forståelse for og indsigt i de Frie Fagskoler og Efterskoler
Indsigt i og erfaring med budgetlægning, økonomistyring og organisationsudvikling
Erfaring med pædagogisk udvikling
Evnen til løbende at holde sig opdateret om strømningerne indenfor uddannelsesområdet og det
ungdomspædagogiske område

Lederen og mennesket
•
•
•
•
•
•

Du brænder for skoleformen og kan tilslutte dig TronsøSkolens værdigrundlag og har lyst til at føre
det ud i praksis.
Du kan mærkes både indadtil i skolens hverdag og udadtil hos forældre og samarbejdspartnere.
Du hviler i dig selv som leder, så du både er i stand til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum for
drøftelse af skolens pædagogiske praksis og samtidig er i stand til at sætte tydelig retning, når der
er behov for det.
Du har lyst og evne til at være en god sparringspartner og inspirator for medarbejderne i det
daglige.
Du evner at uddelegere og samtidig være ansvarlig for opfølgning. Det betyder, at du
grundlæggende har tillid til og blik for andres styrker og kompetencer.
Du har gode kommunikative evner, og det falder dig naturligt at begejstre i større forsamlinger.

Tjenestebolig
Vi stiller en stor flot forstanderbolig til rådighed. Det er en nyere bolig på ca. 190 m2. Boligen ligger på
skolens område, tæt på byen og med skoven i baghaven. I Grindsted er der skole og daginstitutioner og et
godt foreningsliv.

Nyttige link
Læs mere om TronsøSkolen
www.tronsoeskolen.dk

På Regnskabsportalen kan du finde skolens regnskab for 2020
https://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/ShowAccountsReport.aspx

På Efterskoleforeningens hjemmeside kan du læse mere om løn og ansættelsesvilkår
https://www.efterskolerne.dk/da/For-efterskoler/Leksikon/GL/Lederloen

