
 

 

LOF Skive søger skoleleder                                   

               
 
LOF Skive arrangerer kurser, foredrag og debatarrangementer med særlig fokus på emner inden 
for bevægelsesfag, de kreative fag samt nærdemokrati, livslang læring og oplevelser.  
Se mere på https://lof.dk/skive 
 
Vi søger en ildsjæl, der kan være inspirator, administrator og igangsætter for folkeoplysende 
kurser og debatskabende arrangementer.  
 
Du tilbydes et interessant bijob med mennesker og læring i centrum og med stor mulighed for at 
præge fremtiden for LOF Skive. 
 
Vi søger en person med flere af følgende kompetencer: 

• Kreative og innovative evner, der kan medvirke til at skabe et udviklende miljø. 

• Du skal være struktureret, da drift og pædagogisk ansvar ligger hos skolelederen. 

• God til at kommunikere og samarbejde til gavn for deltagere, lærere, bestyrelse og 
samarbejdspartnere. 

• God til administrativ styring. 

• Gode IT kundskaber og erfaring med officepakken 

• Interesse og evner for markedsføring på flere platforme. 

• Har strategiske evner, der kan sikre at skolens mål kan omsættes til handlinger. 
 
Det er en fordel, men ikke en betingelse, at du har kendskab til det folkeoplysende arbejde. 
Du vil blive del af et større netværk at LOF skoleledere og en landsorganisation, som har 
ressourcer til at støtte og sparre med dig. 
 
Stillingen er pt. en deltidsstilling med et forventet timetal på 12 timer pr. mdr. Timetallet vil kunne 
øges ved øget aktivitetsudvidelse på skolen.  
 
Ansøgningsfristen er den 15. oktober 
Stillingen ønskes besat 1. november 
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte LOFs formand Karsten Villadsen, 
karstenvilladsen@yahoo.com eller 24414430. 
 
Ansøgning med mærket ”Skoleleder” sendes pr. mail til: karstenvilladsen@yahoo.com 
 

Om LOF: 
LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) har ca. 43 aftenskoler fordelt i hele landet. Mere udførlige 
oplysninger kan søges på: www.lof.dk 
 
LOF’s formål er, at skabe aktiviteter:  

• der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig 

• der giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar 
for eget liv 

• der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde. 
 
Dette for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund. 
 
 

https://lof.dk/skive

