
 

 

 
 

LOF Frederikssund søger skoleleder                 

 
 
Vi leder efter en ildsjæl, der kan være inspirator og igangsætter for folkeoplysende kurser, foredrag og 
debatskabende arrangementer, og som har evner til at udvikle LOF Frederikssund i samarbejde med bestyrelsen, 
med nye tiltag og aktiviteter. 
 
Som skoleleder vil du få ansvaret for den daglige drift – såvel den administrative som den pædagogiske. 
 
Hos LOF Frederikssund kan vi tilbyde et udfordrende job med mennesker og læring i centrum og med stor 
mulighed for at præge fremtiden. 
 
Vi søger en person med flere af følgende kompetencer: 
 

• Har gode kreative og innovative evner, der kan medvirke til at skabe et udviklende miljø. 

• Du skal være idérig og udviklingsorienteret, da den daglige drift og det pædagogiske ansvar ligger hos 
skolelederen. 

• Er god til at kommunikere til gavn for skolen både i forhold til dens ind- og udadrettede virksomhed. 

• Er god til at samarbejde til gavn for deltagere, lærere og samarbejdspartnere. 

• Er god til administrativ styring. 

• Gode IT kundskaber og erfaring med officepakken 

• Har strategiske evner, der kan sikre at fører bestyrelsens visioner ud i livet. 
 
Det er en fordel, men ikke en betingelse, at du har kendskab til det folkeoplysende arbejde. 
 
Stillingen er pt. en deltidsstilling med et forventet ugentligt timetal på 20 timer, med vekslende arbejdsbelastning 
hen over hele året. Timetallet vil kunne øges ved øget aktivitetsudvidelse på skolen. Der kan være mulighed for at 
adskille det administrative fra stillingen. 
 
Stillingen ønskes besat senest d. 1.1.2020 men gerne med tiltrædelse tidligere. 
 
Ansøgningsfristen er d. 31.10. 2019. Der vil være samtaler umiddelbart derefter. 
 
Lønnen er iht. Folkeoplysningsloven med mulighed for bonus. 
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Jette Christensen på telefon 26 80 81 77. 
Ansøgning med mærket ”Skoleleder” sendes pr. mail til: skibbyjette@gmail.com 
 
LOF Frederikssund arrangerer kurser, foredrag og debatarrangementer med særlig fokus på emner inden for 
bevægelsesfag, folkesundhed, nærdemokrati, livslang læring og oplevelser. 
 
LOF Frederikssund blev stiftet i 1968 og har i mange år været kommunens største aftenskole. I 2018 havde LOF 
Frederikssund 2.500 kursister fordelt på 150 hold og 3.000 lektioner. 
Se mere om LOF Frederikssund på frederikssund.lof.dk 
 
 
 

Om LOF: 
LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) har ca. 60 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. 
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