
Er du VORES NYE FORSTANDER?  
Vores nuværende forstander går på pension, og vi søger 
derfor en ny, nærværende og synlig forstander, der 
brænder for efterskolelivet, efterskoleværdierne og 
skoleformen

Hellebjerg Idrætsefterskole blev oprettet i 1958, som landets første 
idrætsefterskole og er smukt beliggende i Juelsminde. Det er en 
skole med såvel stærke traditioner som en udviklingsorienteret 
tilgang til uddannelse, pædagogik, fællesskab og idræt. 

Hellebjerg Idrætsefterskole har rod i det folkekirkelige og 
KFUM-idrætten. Det boglige, det idrætslige og det dannelses-
mæssige er grundlaget for fællesskab, demokratisk dannelse, 
ansvarlighed, læring og dygtiggørelse.
Se mere om skolen på www.hellebjerg.dk

Vi søger en forstander, der
• lægger vægt på og evner at være stærk relationel 
 i forhold til elever, forældre og alle personalegrupper
• kan og vil tage del i hverdagen på skolen og dermed 
 styrke fællesskabsfølelsen
• har ledelseserfaring og dermed viden om og indsigt 
 i alle facetter af ledelse
• er levende interesseret i de unge mennesker, 
 ungdomskulturen og dannelse
• kan og vil gå forrest med stærke værdier
• er dygtig til at kommunikere i skrift og i tale
• har mod og evner til konflikthåndtering
• vil være med til at implementere et nyt 10.kl. koncept
• vil samarbejde og involvere i udviklingsprocesser
• kan tegne skolens ansigt og værdier udadtil 

Hellebjerg tilbyder
• en dygtig, engageret og loyal personalegruppe
• et forpligtende fællesskab i samspillet mellem 
 elever og medarbejdere
• en god økonomi og stabil elevtilgang
• veludbyggede faciliteter og spændende ombygninger 
 af fællesskabs-skabende miljøer ude og inde i støbeskeen
• et stærkt idræts-, dannelses- og uddannelsesmiljø
• et tillidsfuldt og udviklingsorienteret samarbejde 
 med bestyrelsen

Yderligere information eller spørgsmål kan rettes til skolens 
viceforstander Bettina Hartvigsen 28 97 61 58 eller formand 
Karen Skyum 61 60 51 57

Ansættelse sker i henhold til organisationsaftalen for ledere 
ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019
Ansøgning med henvisning til referencer sendes til 
skolens bestyrelsesformand på ks@hellebjerg.dk

Ansøgningsfrist 8. juni 2021
Der afholdes 2 samtalerunder i uge 24 hhv. mandag 14. juni 
og torsdag 16. juni

Vi ønsker stillingen besat senest 1. september og gerne 1. august 2021

Hellebjerg Idrætsefterskole                 
        søger ny forstander
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