
Leder for Vejrumbro Fri 
Vi søger en engageret, struktureret og samlende leder, der brænder for at stå i spidsen for 
Vejrumbro Fri. Både i den daglige ledelse af vores dygtige medarbejdere og for skolens 
udvikling på længere sigt.  

OM JOBBET 

Vi søger en leder, der vil investere i vores lille skole på nogle vigtige hovedområder: 

• Den daglige ledelse af dygtige medarbejdere. 
• En struktureret styring af skolens økonomi og administration. 
• Få tryghed, udvikling og fællesskab til at gå hånd i hånd. 
• Skabe opmærksomhed om vores skole i nærområdet og være skolens ansigt udadtil. 

Og så skal du naturligvis nyde at være sammen med vores børn.  
 

OM DIG SOM PERSON 

Din baggrund kan være lærer, pædagog eller ledelse, som du har lyst til at sætte i spil i den frie skole- og 
institutionsverden. Du kommer til at forestå ledelsen af Vejrumbro Fri som helhed og vil have mulighed for 
at sætte dit eget præg på stillingen indenfor de rammer og det ansvar, der er som øverste leder.  

Vejrumbro Fri er et lille sted, og derfor forestiller vi os et alsidigt menneske, der: 

• Er imødekommende over for børn, forældre, medarbejdere og lokalsamfund. 
• Har lyst til at videreudvikle Vejrumbro Fri – med respekt for det eksisterende. 
• Kan tænke kommunikation, kultur og demokrati i børnehøjde. 
• Kan tænke Vejrumbro Fris værdier ind i de daglige beslutninger. 
• Har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, med evner for nærværende personalepleje. 
• Kan spænde fra morgensamling og didaktiske overvejelser til økonomi og administration. 
• Har overblik og kan arbejde selvstændigt under ansvar for forældrebestyrelsen. 

 

Vi søger med andre ord et menneske, der ikke giver op på halvvejen, men som gerne går en ekstra meter 
for at få tingene til at lykkes. Vi søger en leder, som aktivt ønsker at lave friskole, når det er allerbedst. 

Det er et krav, at du har evner for og indsigt i økonomisk og administrativt arbejde.  

Det vil vægte positivt at du har erfaring med ledelse professionelt og/eller i frivillig sammenhæng samt 
kendskab til friskoleområdet.  



VI TILBYDER 

Vi tilbyder en skøn arbejdsplads med glade børn og dygtige, engagerede medarbejdere, hvor du vil møde: 

• Friskoleånden og højt til loftet.  
• En flok kompetente medarbejdere, med en vilje til at få det til at lykkedes. 
• En engageret forældregruppe og et lokalsamfund, der bakker skolen op. 
• Stærke traditioner for bl.a. morgensamling og fredagssang. 
• En velfungerende bestyrelse. 

Derudover er vi en mindre skole og der er rig mulighed for at undervise og tage del i de pædagogiske 
aktiviteter. Vi går ikke op i kassetænkning og som friskole er der ikke langt fra tanke til handling.  
 

HAR VI FANGET DIN INTERESSE? 

Send din ansøgning til bestyrelsesformand@vejrumbrofri.dk senest mandag d. 6. juni 2022. Din 
ansøgningen skal vedlægges dit CV og du bør forholde dig til, hvorfor du søger netop Vejrumbro Fri. 

Vi afholder første samtalerunde i uge 24 og 2. samtalerunde i uge 25 – om eftermiddagen eller aftenen 
efter nærmere aftale.  

Tiltrædelse den 1. august 2022 eller snarest muligt derefter. Vi venter gerne på den rette. 

Løn aftales i henhold til ansættelsesvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. 

For yderligere info kontakt bestyrelsesformand Jonatan Hjul på 22 64 20 75 / 
bestyrelsesformand@vejrumbrofri.dk. 
 

LIDT OM OS 

Vejrumbro Fri huser omtrent 85 glade børn fordelt på skole, SFO, børnehave og vuggestue – alt sammen 
under samme tag. Der er 12 engagerede medarbejdere, som hver dag knokler for at understøtte verdens 
bedste børneliv. Vejrumbro Fri hviler på tre kerneværdier – tryghed, udvikling og fællesskab – og dem 
tilstræber vi at praktisere hver dag i vores didaktik, pædagogik og øvrige samvær til børnene. 

Vi gør en dyd ud af at skabe en rar atmosfære, hvor børnene hver dag er trygge i selskab med nærværende 
voksne. Målsætningen er, at Vejrumbro Fri skal være et sted, hvor alle børn hver eneste dag møder op og 
har lyst til at lege, lære og være.  

Vejrumbro er en skøn lille landsby midt i den naturskønne Nørreådal ca. 10 km. fra Viborg. 

Læs mere om Vejrumbro Fri på www.vejrumbrofri.dk.  

http://www.vejrumbrofri.dk/

