Forstander til Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole
VGI søger en forstander, der vil arbejde videre med en særdeles stærk og velfungerende efterskole og stå i
spidsen for den udvikling, som fremtiden fordrer.
Efterskolen ledes af et ligeværdigt ledelsesteam, som ønskes videreført med vores nye forstander.

Skoleprofil:
Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole er en ambitiøs efterskole med et stolt og stærkt renommé.
Idrætsefterskolen bygger på Christen Kolds og Grundtvigs livssyn og skoletanker med det formål at give et
undervisningstilbud og skabe rammer for samvær med vægt på personlig udvikling, faglig dygtiggørelse og
almen dannelse. Nøgleordene er: Gensidig respekt, tryghed, ansvar, tillid, ærlighed, åbenhed og fællesskab.
Efterskolen har 184 elever i 9. og 10. klasse, fordelt på ca. lige mange piger og drenge. Personalestaben
omfatter 35 dedikerede energiske og samarbejdende medarbejdere, der alle oplever sig som en del af den
fælles opgaveløsning.
Skolen praktiserer niveaudelt boglig undervisning, der sigter mod, at eleverne på bedste måde bliver klar til
en gymnasial- eller en erhvervsuddannelse. Vivild Gymnastik og Idrætsefterskole har 9. klasser, hvor
eleverne kan gennemføre folkeskolens afgangsprøve, en almindelig 10. klasse samt Studie10, der er et
projektorienteret og prøvefrit 10. skoleår. Faglighed vægtes højt, og der arbejdes målrettet med elevernes
motivation og engagement.
VGI har aktivt valgt, at der ikke er bestemte linjer på skolen - de unge skal blive dygtige og udvikle sig via
alsidighed. Alsidighed skaber - ud fra skolens erfaring - dygtigere sportsudøvere på alle niveauer. Lysten til
at deltage aktivt og udvikle sig er det vigtigste. I kraft af idrætten udfordres de unge, så de opdager nye
sider af sig selv.
Gymnastik, håndbold, fodbold, andre boldspil og fysisk træning fylder meget i dagligdagen. Vi synes, at godt
samvær gennem idræt giver mange muligheder for at udvikle fællesskab og venskab, selvværd og selvtillid
samt oplevelser og en naturlig interesse for at engagere sig i foreningslivet efter opholdet på Vivild
Gymnastik- og Idrætsefterskole.
Rammerne for elevernes dagligdag prioriteres højt, herunder prioriteres kosten på skolen, således at
eleverne har lyst til at indtage en sund kost, der i stort omfang er baseret på økologiske produkter.
VGI prioriterer læringen og dannelsen med baggrund i danske efterskoletraditioner: Sangtimer, morgensamlinger og fortælletimer – samt lyst og mod til at være aktive og ansvarlige deltagere i dagligdagen er alle
områder, hvor omdrejningspunktet er livsoplysning.
VGI er en veldrevet efterskole med en stærk administration, der sikrer god planlægning og grundig
organisering. Skolen har en god økonomi, hvor der træffes bevidste og prioriterede valg, så elevernes vilkår
bliver prioriteret. VGI har et sundt fokus på, at økonomien er et middel til at nå løsningen for et godt tilbud
til eleverne.

Pædagogisk praksis:
Pædagogiske mål, elevernes trivsel, samtalen og tillid er kernen i skolens arbejde.
VGI har fokus på at fastholde sine elever og møder eleverne individuelt i dialog og med en relevant
rammesætning for løsning af udfordringer for den enkelte. Ingen skal ekskluderes, alle skal ses, og den
enkelte skal udvikle sig ud fra eget ståsted. Ligeledes prioriteres det gode fællesskab for alle højt på VGI.
Ledelse og medarbejdere er tilgængelige for elevernes skyld og stiller krav til både elevernes præstationer
og adfærd. Vi har en humanistisk tilgang til praksis og møder eleverne i øjenhøjde. Skolens udvikling bygger
på stor inddragelse af elever og medarbejdere, og nye tiltag kvalificeres gennem dialogen og en stærk
organisering. En organisering der på en gang er dynamisk og stadig meget struktureret.
VGI har et godt omdømme blandt unge og deres forældre. Skolen er efterspurgt, har lange ventelister og
ønsker også i fremtiden at bygge på en stolt efterskolekultur med samvær, fællesskaber, idræt og dannelse
som bærende elementer – et nutidigt udtryk for det grundtvigianske livssyn.
VGI er dannelse og uddannelse samt frihed til forskellighed, båret af ånd, vilje og fællesskab.

Faciliteter:
Skolen er en udbygget og velholdt skole med virkelig gode faciliteter, hvor der bevidst og målrettet er fokus
på de områder, som eleverne har glæde af og benytter: Gode elevværelser, moderne fællesfaciliteter,
mangfoldige idrætsfaciliteter samt velegnede undervisningslokaler til kreative fag m.v.
VGI´s faciliteter til idræt og foredrag/musik benyttes i stort omfang af det lokale foreningsliv.
Igennem årene har VGI skabt tradition for at kunne tilbyde medarbejdere at bo i lokalområdet, og VGI råder
derfor over 9 medarbejderboliger og en 240 m2 moderne forstanderbolig fra 2011.

Forstanderens funktioner og opgaver (jobprofil):
Du….
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastholder og udvikler helhed, sammenhæng og helhedsforståelse på arbejdspladsen og er samlende
og koordinerende for alle opgaver og personalegrupper på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole.
Varetager ledelse af skolens pædagogiske praksis og udvikling, herunder pædagogisk retningssætning. Sætter visioner, mål og motiverer til ejerskab for skolens pædagogiske arbejde og følger op
herpå.
Udvikler, kommunikerer og omsætter klare og operationelle strategier for drift og pædagogisk
fremdrift. Dette skabes i tæt sammenspil med den øvrige ledelse, medarbejdere, bestyrelse og
andre interessenter.
Varetager personaleledelse med blik for den enkelte medarbejders motivation, faglige og personlige
kompetencer.
Vil bo og engagere dig aktivt i det omgivende samfund og udvikle det eksterne samarbejde.
Vil være mål- og rammesættende for den idrætslige udvikling af VGI samt opfølgende på det gode og
givende samarbejde på skolen.
Promoverer og markedsfører Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole i forhold til elever, forældre,
medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalsamfund samt fastholder VGI´s position som
førstevalgsskole.
Er involverende omkring Skolekreds, elevforening og repræsentantskab og sikrer i samarbejde med
bestyrelsen, at alle interessenter føler sig inddraget og oplever sig velkomne på VGI.

Personlige kompetencer og ledelseskompetencer (personprofil).
Du….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har læreruddannelse eller uddannelse/erhvervserfaring, som ligger inden for det pædagogiske felt.
Har interesse for efterskoleverdenen og nogen praktisk ledelseserfaring, og dermed kan arbejde ud
fra skolens værdigrundlag og udleve værdierne i praksis.
Har ambitioner for det pædagogiske arbejde og evner at skabe procesledelse og videreudvikle
efterskolens pædagogiske grundlag.
Har interesse for økonomi samt forstår vigtigheden af ”forretningen” VGI.
Er innovativ og visionær. Du tør drømme og evner at forfølge drømmene.
Tager lederskab og er retnings- og rammesættende ud fra en motiverende, lyttende, inddragende og
empatisk tilgang.
Er en dygtig kommunikator, der opleves naturlig og deltagende i hverdagen, i alle dele af skolen,
skolens bagland og lokalsamfundet.
Kan indgå i en nærværende og inspirerende dialog med medarbejdere og interessenter.
Evner at skabe positive relationer til både elever, forældre og medarbejdere samt udvise respekt og
have blik for kvaliteten i forskelligheder.
Du kan begejstre og kendetegnes som humoristisk, demokratisk, åben, tilgængelig og anerkendende.
Besidder en personlig ro i kraft af overblik og rummelighed.
Er en forstander som tør tage de svære beslutninger og holde fokus under pres.
Har en sportslig interesse – aktiv idrætsprofil med en personlig holdning/tilgang til det idrætslige.

Om stillingen:
Forstanderstillingen ønskes besat fra den 1. januar 2022 eller snarest derefter.
Henvendelse om stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Jens Krogsgaard på tlf.: 4059 6055 eller
konsulenthuset Dantronic Consulting v. Flemming Høj Petersen, tlf.: 4252 3525 og Kjeld Kristensen,
tlf.: 2174 0261.
Vi vil gerne vise skolen frem, og aftale herom kan træffes med forretningsfører Sine B. Christensen,
tlf. 3027 6880.
Ansættelsesudvalget består af bestyrelse, konstitueret forstander og medarbejderrepræsentanter.
Ansøgningsfrist er fredag den 5. november 2021 kl. 12.00. Motiveret ansøgning med tilhørende bilag sendes
til: forstander@vgi.dk
Der er planlagt to ansættelsessamtaler. Første samtale afholdes torsdag den 11. november 2021 og anden
samtale afholdes tirsdag den 23. november 2021. Vore konsulenter fra Dantronic Consulting vil gennemføre
en personprofiltest af de kandidater, der indkaldes til 2. samtale.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ”Ledere ved frie grundskoler mv. af 16. april
2019”.

