Rektor til Steiner HF og Rudolf Steiner–Skolen i Odense
Vi søger en rektor der, sammen med skolens kollegium, kan være en drivende kraft i den fortsatte
udvikling af Steiner HF på vores skole.
Rudolf Steiner-Skolen i Odense blev grundlagt i 1971, og tilbyder, som fri grundskole og privat
gymnasium, undervisning fra børnehaveklasse til 12. klassetrin.
Sammen med fire andre af landets steinerskoler har vi, siden dette skoleårs begyndelse, udbudt
Steiner HF. Det er en eksamens- og karakterfri HF med udvidet fagpakke og en bred vifte af fag,
indenfor kunst, håndværk, musik og traditionelle HF-fag.
Steiner HF blev en realitet, da steinerskolernes 11. og 12. klassetrin i december 2016 blev godkendt
som en del af den seneste gymnasiereform.
Vi tilbyder en stilling, hvor du:
• Sammen med et stærkt lærerteam og en velfungerende administration, kan være med til at
stå i spidsen for en helt ny type ungdomsuddannelse.
• Kan bidrage til udviklingen af Steiner HF.
• Indgår i et fælles rektornet for de fem skoler, der udbyder Steiner HF.
• Får en varieret hverdag, hvor undervisning af eleverne også indgår.
• Kan bidrage til fastholdelse og rekruttering af elever.
• Bliver en del af en skole i fortsat udvikling med en engageret medarbejder- og forældrekreds.
Vi forventer, at du:
• Har kendskab til, og gerne personlig erfaring med, Rudolf Steiners pædagogiske principper.
• Kan indgå i en kollegial ledelsesstruktur.
• Vil fremstå som hele skolens rektor, dvs. fra børnehaveklasse til 2. HF.
• Har undervisningskompetence i mindst et gymnasialt fag, hvilket er et krav, ifølge Lov om
private gymnasier.
Har du lyst til at være en del af skolens spændende udvikling, glæder vi os til at høre fra dig.
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Ansøgningsfrist 21. januar 2019. Samtaler afholdes løbende.
Ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst med AC/Djøf og Finansministeriet.
Ansættelsesform: Fastansættelse på fuld tid.
Tiltrædelse: Efter aftale.
Løn forhandles og tager udgangspunkt i de bestemmelser, der gælder for rektorer.
Ansættelsen forestås af skolens bestyrelse.
Ansøgningen stiles til ansættelsesudvalget på mail: job@rss-odense.dk
For yderligere information kontakt:
- Afdelingsleder for Steiner HF, Thomas Watt, på tw@rss-odense.dk
- Bestyrelsesformand, Signe Black, på sb@rss-odense.dk / 24 44 13 34

Læs mere om skolen og Steiner HF på rss-odense.dk og steinerhf-odense.dk
Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole med i alt 325 elever, der tilsammen rummer
skoletilbud fra børnehaveklasse til og med 2. HF. Overbygningen omfatter 9. og 10. klasse samt 1.
og 2. HF i ét spor. Skolen har endvidere SFO- og klubtilbud.
De to ældste årgange har altid været en del af vores undervisningstilbud og vil også fremover
være eksamens- og karakterfri.
Elevernes gennemførelse af uddannelsen dokumenteres ved et vidnesbyrd der, i sproglig form,
redegør for de opnåede kompetencer. Vidnesbyrdet er formelt sidestillet med andre gymnasiale
uddannelsers eksamensbeviser, og eleverne kan med dette søge ind på videregående
uddannelser via kvote 2.
Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Lindvedvej 64, 5260 Odense S, Telefon: 65 95 70 04
kontoret@rss-odense.dk, rss-odense.dk

