
 
DYHRS SKOLE 

Pædagogisk afdelingsleder 
 

 
Nu har du muligheden for at blive en del af en skole, der kendes på høj 

faglighed, kvalitet, samarbejde, fællesskab og hjælpsomhed,  
Har du lyst til at være en del af Dyhrs Skole, så grib chancen og send os en 

ansøgning. 
 

Dyhrs Skole er en privatskole med 684 elever fordelt på 31 klasser. Skolens 
dygtige og engagerede personale omfatter 43 lærere, 12 pædagoger, 4 

sekretærer, 3 pedeller samt et ledelsesteam bestående af skoleleder, 

viceskoleleder, pædagogisk afdelingsleder, SFO leder og servicechef. 
Skolen er en både dynamisk og traditionsrig skole, der har fokus på de vigtige 

lærerkompetencer. Værdierne: Kvalitet; Ordentlighed; Forpligtende Fællesskab; 
Traditioner og Glæde danner afsæt for skoledagen og skaber rammerne for et 

godt læringsmiljø.  
 

Stillingens indhold tager udgangspunkt i følgende områder: 
 

- ledelse af skolens pædagogiske udvikling 

- være tæt på dagligdagen enten gennem egne undervisningslektioner eller 

ved deltagelse i relevante møder vedr. de yngste klasser  

- et tæt og forpligtende samarbejde med lærere, pædagoger og forældre 

om elevernes trivsel og udvikling 

- ledelse af skolens ressourcecenter og kontakt til eksterne 

samarbejdspartnere som f.eks. PPR 

- være en del af fagfordeling og skemalægning 

- administrative opgaver i tilknytning til ledelsesområderne 

 
 

Vi kan tilbyde: 
 

- en levende og aktiv skole, der gerne vil udvikling 

- et dynamisk og professionelt ledelsesteam, hvor sparring og støtte er lige 

ved hånden 

- et positivt arbejdsmiljø med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere 

- gode muligheder for personlig og faglig udvikling 

- en aktiv og positiv forældrekreds 

- engagerede og interesserede elever 

- en sund økonomi og en stor venteliste 

- et godt omdømme i lokalsamfundet 

 
 

Vi lægger vægt på, at ansøgeren:  
 

- kan skabe gode relationer til mange og meget forskellige mennesker 

- har sit etiske kompas i orden og formår at navigere efter det også ved 
bølgegang 

- er lyttende, medinddragende og tydelig i sin kommunikation 



- er positiv, robust og humoristisk 

- vil indgå i et bredt samarbejde med skolens forskellige råd og udvalg, og 

kan se sig selv som en værdifuld brik i ledelsesteamet. 

- er synlig i dagligdagen og er empatisk og anerkendende 

- er nysgerrig på den nyeste forskning indenfor pædagogik og didaktik 

- kan og vil pædagogisk udvikling med afsæt i høj faglighed og strategisk 
forståelse, som skal omsættes til praksis 

- har en ledelsesmæssig uddannelse eller er parat til at tage en 

 

  
      

Øvrige oplysninger:   
 

Dyhrs skole er placeret i hjertet af Slagelse to minutters gang fra tog- og 
busstation. 

Skolens hjemmeside: www.dyhrs-skole.dk. 
 

For yderligere oplysninger kan skoleleder Karin Tellerup Have kontaktes på 
skolens tlf.  58 52 06 55 / privat 2819 4819 eller viceskoleleder Gert Rosenberg 

på 30 29 94 43 
 

 

Ansøgningen bedes stilet til Karin Tellerup Have, Dyhrs Skole, Sct. Mikkelsgade 
1, 4200 Slagelse og sendes på mail kontor@dyhrs-skole.dk. Ansøgningsfrist 

mandag den 25. oktober kl. 12.00, og ansættelsessamtaler forventes at finde 
sted den 8. november. Skolen indhenter straffeattest. 

 
Ansættelse sker efter de overenskomstmæssige regler, som er aftalt mellem 

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, og lønnen er som minimum 

intervallønnen. 
 

 


