
JOB- OG PERSONPROFIL 
FOR NY FORSTANDER 
 
Job- og personprofilen supplerer jobopslaget. 
 
 

Om Blåkilde Efterskole 
Blåkilde Efterskole blev oprettet i 1950 og er beliggende lige udenfor Tarm i Vestjylland. Der er plads til 125 elever 
ligeligt fordelt på drenge og piger. Der er typisk to 9. klasser og tre 10. klasser på skolen.  
 
Skolen ønsker gennem oplysning, oplevelse og handling at give eleverne lyst og mod til fællesskab med hinanden og 
medansvar for det samfund vi er en del af. Som elev udfordres man som individ og samtidig forpligtes eleverne på 
det store fællesskab som elevhold.  

 

Formål og værdigrundlag 
Skolens formål er at drive en almendannende efterskole og herigennem give grobund for almen dannelse og 
dygtiggørelse, samt at møde eleverne med det kristne evangelium gennem fortælling, samtale og handling. 

Blåkilde Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder det i Den Danske Folkekirke. Skolen 
ønsker at skabe åbenhed og viden om kristendom og trosliv, med respekt for den enkeltes ret til at finde sit 
personlige ståsted. Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev udfordres fagligt og menneskeligt i et engagerende 
miljø, der bygger på anerkendelse, tillid og medansvar. Skolen ønsker gennem oplysning, oplevelser og handling at 
give eleverne lyst og mod til fællesskab med hinanden og medansvar for det samfund, vi er en del af. Blåkilde 
Efterskole tager det hele menneske alvorligt, og vi ønsker at fremme elevernes sunde livsstil og tilbyde fysiske 
aktiviteter for alle. 
 
 
Organisation 
Skolen er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution, der drives indenfor rammerne af de gældende regler om 
frie kostskoler. 
 
Bestyrelsen er øverste myndighed. Denne vælges på skolekredsens generalforsamling. Alle med interesse for 
Blåkilde Efterskole kan tegne sig om medlem af skolekredsen, såfremt de kan stå inde for skolens værdigrundlag.  
 
Til de fem årlige bestyrelsesmøder deltager, udover de syv valgte bestyrelsesmedlemmer, forstanderen, 
viceforstanderen og en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen har pt. nedsat udvalg, som i samarbejde med ledelsen 
har fokus på vedligeholdelse, økonomi og personale. Der er udarbejdet kommissorier for alle udvalg ligesom 
bestyrelsen arbejder efter en dynamisk årsplan. 
 
Skolens ledelse udgøres af forstander og viceforstander.  
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Undervisning og elevoptag 
Målet er, at alle elever skal løftes fagligt uanset deres niveau. Blåkilde Efterskole er 6. bedst af alle landets 
efterskoler til den opgave (CEPOS 18/19 måling af ”Undervisningseffekt”).  
Vi tilstræber et højt fagligt niveau i både 9. og 10. klasse og arbejder frem mod hhv. FP9 og FP10.  
 
Indenfor undervisningen er vi også efterskole for alle, da vi har differentierede tilbud til elever, der har særlige 
behov. 
 
Blåkilde Efterskole tilstræber, at det skal være muligt for alle at komme på efterskole – og afsætter derfor hvert år 
ekstra midler til individuel økonomisk støtte. 
 
Geografisk har skolen arbejdet med at udvide optageområdet, der således udover Vest- og Midtjylland også 
omfatter Øst- og Sydjylland og enkelte fra øvrige regioner. 
 
Skolen har venteliste til skoleårene 2022/23 og 2023/24. 
 
Fysiske rammer og faciliteter 
Foruden de nødvendige undervisningslokaler, værelsesfløje og fællesarealer består skolen bl.a. af: 

• Idrætsfaciliteter: 2 haller, 100 m2 fitnesscenter, springcenter, spinninglokale, klatrevæg  
• Udendørs idrætsfaciliteter: fodboldbaner, 400 m løbebane, 2 beachvolleybaner og bocartbane 
• Håndværkshus: rummer alle håndværksfag på skolen: træ og metal, garn og stof, keramik og billedkunst. 
• Musikfaciliteter: tre øvelokaler med fuldt udstyr 
• Dramalokaler: den gamle foredragssal danner rammen omkring dramaundervisningen ligesom hallerne og 

håndværkhuset bruges til drama 
• Udeliv: 23 hektarer med bålhytter og -pladser og shelter 
• Dyrehold: vi har høns, grise og et par kvæg 

 
Blåkilde Efterskoles lærerværelse er et godt billede på skolens tilgang til åbenhed og tilgængelighed. Rummet er 
omgivet af glas og udenfor undervisningstiden sidder både lærere og elever rundt om det lange bord. Indretningen 
leder tankerne hen på hjemmets køkken, hvor man samles om mange gode snakke og gøremål. 
 
Økonomi 
Blåkilde Efterskole har en sund økonomi, som muliggør løbende vedligehold af bygninger og udvikling af skolen.  
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Job- og personprofil 
 
Som forstander er du overordnet ansvarlig for skolens samlede drift og udvikling, herunder: 

• I samarbejde med bestyrelsen at sikre skolens fortsatte udvikling og elevoptag 
• Formidle og fastholde skolens værdigrundlag 
• Personaleledelse af de forskellige faggrupper (lærere, kontor, pedeller, rengøring og køkken)  
• Pædagogisk udvikling og retning samt sparring med lærerne herom 
• Sparring med kontaktlærerne om samtaler med elever og forældre - særligt når ungdomslivet bliver svært 
• Administrativ ledelse 
• Kommunikation til forældre, skolekreds og elevforening 
• Økonomisk styring  
• Vedligeholdelse og udvikling af de fysiske rammer 
• Sikre godt samarbejde med lokalsamfundet og eksterne samarbejdspartnere 
• Skolens omdømme 

Ledelsen fordeler opgaverne mellem sig.  
 
Din faglige profil og erfaring: 

• Erfaring med personaleledelse og strategisk udvikling 
• Uddannelse og/eller erfaring indenfor det pædagogiske felt 
• Forståelse for undervisning og didaktik 
• Økonomisk flair og overblik 

 
Som menneske og leder er du: 

• fortrolig med det folkekirkelige grundlag og det kristne livs- og menneskesyn 
• optaget af ungdomslivet  
• god til at skabe tydelige rammer samt trygge og respektfulde relationer  
• inkluderende og tillidsbaseret i din tilgang til andre  
• kommunikerende og tydelig 
• autentisk og tillidsskabende - du gør og er, hvad du siger 
• rummelig, humoristisk og spreder god energi 
• lyttende, nysgerrig og reflekterende  
• robust, tør tage ansvar og beslutninger - og stå ved dem også i modvind 
• visionær og udviklingsorienteret 
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Ansættelsesproces: 
 
Send din ansøgning som én samlet pdf-fil til ansoegning@blaakilde-efterskole.dk senest d. 21. januar. 
 
Ansættelsesudvalget består af bestyrelsens syv medlemmer, viceforstanderen og medarbejderrepræsentanten. 
Udvalget deltager ved begge samtaler. 
 
1. samtale afholdes d. 27. januar og 2. samtale afholdes d. 7. februar. Begge samtaler afholdes på et neutralt sted i 
Herning-området. 
 
Mellem de to samtaler gennemføres en personlighedstest, som du får en individuel tilbagemelding på inden 2. 
samtale. Der indhentes referencer i forbindelse med 2. samtale. 
 
Ved 2. samtale præsenteres du for en case/dilemma-opgave. 
 
 

Diverse: 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv. af 16. april 2019. 
 
Boligforhold 
Blåkilde Efterskole stiller 200 m2 forstanderbolig til rådighed. Såfremt den nye forstander ikke ønsker at benytte 
boligen, forventes det, at forstanderen bosætter sig i nærheden af skolen. 
 
Tiltrædelse 
Nuværende forstander fratræder sin stilling 28. februar og vi forventer tiltrædelse af ny forstander d. 1. april 2022 
eller snarest mulig derefter. 
 
 

Yderligere oplysninger: 
 
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Gitte Holmgaard på tlf. 3145 4511 eller viceforstander Morten 
Ahle på tlf. 4223 0841. 
 
Det er muligt at besøge skolen og få en rundvisning af viceforstanderen d. 30. december eller efter aftale. Samtidig 
er det muligt at aftale et besøg i forstanderboligen. 
Alle aftaler herom træffes med viceforstanderen forud for besøg. 
 
Der kan findes flere oplysninger om skolen på hjemmesiden: www.blaakilde-efterskole.dk 
  
 
Vi ser frem til at høre fra dig og modtage din ansøgning! 

mailto:ansoegning@blaakilde-efterskole.dk
http://www.blaakilde-efterskole.dk/

