
Jobprofil for afdelingsleder på Skolerne i Snekkersten 

 

Stillingsbeskrivelse for afdelingsledere på Skolerne i Snekkersten 

Afdelingslederen har ansvaret for uddelegerede driftsopgaver, både pædagogiske, 

administrative og personalemæssige. 

 

Afdelingslederen varetager den daglige kontakt til elever, forældre og ansatte for det område 

af afdelingen som afdelingslederen har det daglige ansvar for. 

 

Afdelingslederen skal igennem sin ledelse medvirke til at skabe den attraktive arbejdsplads. 

Det kræver en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil, der inviterer og motiverer til 

arbejdet med udviklingen af det enkelte undervisningssted gennem inddragelse af personalet.  

 

Afdelingslederen refererer til DPL. 

 

Afdelingslederens hovedansvarsområder er følgende:  

 

Pædagogisk ledelse:  

Medansvar for konkrete afgørelser vedrørende elever i det område af afdelingen som 

afdelingslederen har det daglige ansvar for. 

Medansvar for skole/hjem samarbejde, herunder forældreinformation og forældrekontakt på 

undervisningsstedet for det område af afdelingen som afdelingslederen har det daglige ansvar 

for. 

Samarbejde med skolens øvrige undervisningssteder og institutioner.  

Ansvar for faglig ledelse i forhold til ansatte der refererer til afdelingslederen. 

Bidrage til forsøgs- og udviklingsarbejde samt deltage i arbejdet med at sikre opfølgning/ 

evaluering på eget undervisningssted. 

Medansvar for udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. 

Medansvar for udviklingen af kultur, der indeholder en innovativ tilgang til problemløsning  

Holde sig ajour med den pædagogiske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling på 

folkeskoleområdet bl.a. gennem deltagelse i kurser m.v.  

 

Personaleledelse:  

Deltage i arbejdet med sammensætning og udvikling af medarbejderteam på 

undervisningsstedet.  

Deltagelse i planlægning af arbejdstid for undervisningsstedets ansatte indenfor den ramme, 

der er besluttet i skolebestyrelsen og efter aftale med DPL.  

Deltage i arbejdet med at sikre bedst mulig trivsel for undervisningsstedets medarbejdere, 

herunder løbende personlig kontakt og konfliktløsning.  

Afholde udviklings(MUS)- og teamsamtaler på undervisningsstedet, herunder forslag til 

efteruddannelsesplaner for ansatte der refererer til afdelingslederen. 

Deltage i arbejdet med ansættelse og afskedigelse af fastansatte og vikarer på 

undervisningsstedet efter aftale med DPL.  

Bevilling af tjenestefrihed efter gældende retningslinjer for personale der refererer til 

afdelingslederen. 

 

Økonomisk/administrativ ledelse:  

Varetage daglige administrative opgaver på undervisningsstedet efter aftale med DPL. 

 


