
Rektor Christian Alnor går på pension, og Middelfart Gymnasium og HF søger derfor en ny rektor, 
der gennem en inddragende ledelseskultur vil medvirke til fortsat at sikre medejerskab og 
engagement for gymnasiets liv og udvikling hos både medarbejdere og elever. 


Middelfart Gymnasium & HF har 6 -7 spor på STX og to HF spor, med i alt 600 elever, 65 lærere og 
TAP samt en ledergruppe bestående af vicerektor og 3 uddannelsesledere. Økonomien er siden 
selvejets indførelse i 2007 konsolideret betydeligt.


Gymnasiets strategi præsenteres med følgende ambition:


• Vi vil være en åben og relevant skole, der danner eleverne til aktiv og kritisk deltagelse i 
samfundet med særligt fokus på internationalt udsyn, klima, miljø og bæredygtighed


• Vi vil udfordre og bidrage til udviklingen af lokalområdet i tæt samspil med kommune, skoler, 
kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv  


Middelfart Gymnasium & HF karakteriseres af åbenhed, gennemsigtighed, fælles ansvarlighed og 
sammenhold. Gennem inddragelse af alle personalegrupper og elever sikres ikke alene 
engagement og følgeskab, men også et bredt perspektiv på de væsentligste strategiske og 
driftsmæssige beslutninger på skolen. 


Indflydelse og ansvar går hånd i hånd i samarbejdet på gymnasiet. Det kendetegner gymnasiets 
samlede kultur. Det opleves af alle som én af de vigtigste grundsten i fællesskabet og sikrer en reel 
sammenhængskraft og fælles ansvarlighed.


Middelfart Gymnasium & HF er lokalområdets gymnasium - en rolle, der forpligter, og som betyder 
at gymnasiet involverer sig i en række eksterne samarbejder. 


Skolen har således i både 2020, 2021 og 2022 suppleret Middelfart Kommunes ”Klimafolkemøde” 
med et ambitiøst program for unge: ”Ungdommens Klimafolkemøde”. Middelfart Gymnasium er 
også medstifter af ”Gymnasieskolernes Klimaalliance”, som arbejder for at få den påtrængende 
miljø- og klimadagsorden til at være til stede i undervisningen i alle fagene.


På Middelfart Gymnasium & HF står alle sammen om dannelses- og uddannelsesopgaven med 
visionen for øje. Som lærerne udtrykker det:


“Vi er som personale stolte af at være del af en skole, der har en ambition om at udvikle elevernes 
almene dannelse under inddragelse af tidens store spørgsmål, som eksempelvis 

klimaproblematikken “ 

 fra “Personalets velkomstbrev til den nye bestyrelse, 2022”

• Inddragende ledelsesstruktur i en 
forpligtende og involverende kultur 

• Åben skolekultur, der danner eleverne til 
aktiv og kritisk deltagelse i samfundet 

• Gennemsigtighed og fælles ansvarlighed 

• Lokalområdets gymnasium - en rolle der 
forpligter 

• Stabilt elevgrundlag og økonomi
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Med reference til Middelfart Gymnasium & HFs bestyrelse, kommer rektor til at stå i spidsen for det 
videre arbejde med at sikre realisering af skolens vision og strategi - og understøttelse af skolens 
kultur, værdier og traditioner. Konkret betyder det, at rektor på kort sigt skal igangsætte relevante 
processer, som skal sikre, at de strategiske ambitioner operationaliseres.


En væsentlig opgave for den kommende rektor bliver, sammen med den øvrige ledelse, at sikre den 
fortsatte udvikling af fælles engagement og ansvarlighed på Middelfart Gymnasium & HF - og på 
den måde understøtte skolens vision, kultur, traditioner og værdier i det store og det små - i 
opgaver og processer. 


Rektor er leder for skolen sammen med en engageret ledergruppe. Rektors opgave er at sikre et 
velfungerende samarbejde i ledelsesteamet og yde relevant sparring om de ledelsesmæssige 
opgaver og udfordringer.


Vi er ambitiøse, ikke mindst i forhold til at spille en væsentlig rolle i elevernes liv. Det betyder, at 
vores kommende rektor skal bidrage til at udvikle visionerne for vores uddannelser og skole. Vi 
forventer, at du tager opgaven som sparringspartner på dig, hvad enten det drejer sig om økonomi, 
struktur eller udvikling af vores daglige praksis. 


Mange initiativer og aktiviteter spirer i vores organisation, og det er vi stolte af. Som rektor skal du 
bidrage til, at vi prioriterer de relevante idéer og får dem realiseret, så vores konstruktive erfaringer 
bliver omsat til mere blivende initiativer. 


Du skal i høj grad sikre implementering af forandringer og realisering af strategiske mål. Her vil den 
brede involvering være vigtig at prioritere for at sikre vide perspektiver og engagement i 
beslutningerne og følgeskab, når beslutningerne skal realiseres.


Middelfart Gymnasium & HF har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for alle på skolen. Vi er 
optaget af, at vi fortsat har en styrke i fællesskabet og en høj social kapital. 


Du bliver rektor for lokalområdets gymnasium, og en væsentlig opgave er derfor at deltage i, og i 
nogle sammenhænge tage initiativ til, relevante netværk og partnerskaber. Et udviklingspotentiale 
for gymnasiet er at udbygge kendskabet til en række af vores initiativer for derigennem at styrke 
skolens profil. Vi ønsker at spille en rolle lokalt og nationalt.


Blandt opgaverne som rektor på Middelfart Gymnasium & HF er også at sikre en stabil og  sikker 
drift og økonomi; samt overordnet planlægning og strukturering af skoleåret. Stabile rammer er 
forudsætningen for vores fortsatte udvikling. 


Klima, miljø og bæredygtighed er en væsentlig dagsorden, som både medarbejdere og elever er 
engageret i. Som rektor forventes det, at du understøtter vores profil og bidrager til at udbygge 
arbejdet og vores prioritering af den grønne dagsorden, herunder naturligvis bakker op om 
klimafolkemødet. 

• Understøtte vores kultur og traditioner 

• Sikre implementering af forandringer og 
realisering af strategiske mål 

• Sikre et velfungerede samarbejde i ledelsen 
og i organisationen 

• Sikre trivsel og det gode arbejdsmiljø. 
Fastholde den sociale kapital 

• Fokus på bæredygtighed, miljø og 
klimadagsordenen
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Den rette kandidat til stillingen som rektor har en relevant erfarings- og uddannelsesmæssig 
baggrund. I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og 
personlige kompetencer blive vægtet.


Erfaringer og færdigheder 
Vores kommende rektor forventes at have både undervisningskompetence og -erfaring i et 
gymnasierelevant fag. Du har ledelseserfaring fra en lignende organisation (formentlig STX eller HF) 
og har derigennem opnået solid erfaring med såvel drift, overordnet økonomisk styring og 
planlægning samt personaleledelse. Du har indsigt i de administrative processer og procedurer, 
som rammesætter og understøtter vores uddannelses- og institutionsform.


Du har en lederuddannelse - eller ambition om at dygtiggøre dig i den retning. Du har blik for 
uddannelsespolitiske tendenser og det institutionspolitiske landskab.


Du kan dokumentere, at du evner at etablere netværk og samarbejdsrelationer, der rækker ud over 
organisationen, og at du kan inspirere til og vejlede i pædagogiske processer/forløb. Det vil være 
en forudsætning for at du lykkes i jobbet, at du har lyst til at engagere dig i lokalområdet. 


Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 
Rektor for Middelfart Gymnasium & HF evner at lede i fællesskab som del af ledelsesteamet og 
sammen med medarbejdere og elever. Du er nysgerrig, dialogsøgende og inddrager som det mest 
naturlige mange perspektiver i dine beslutningsprocesser. 


Du er visionær og med ambitioner for vores uddannelser, og den rolle vi spiller lokalt og nationalt. 
Du tør udfordre eksisterende praksis med henblik på at skabe den kritiske refleksion i 
organisationen som grundlag for vores fortsatte udvikling. 


Du er tillidsvækkende, ordholdende og kommunikerer med høj grad af åbenhed og 
gennemsigtighed. 


Selvom skolen arbejder med høj grad af involvering i mange beslutninger, er det væsentligt, at du 
har gennemslagskraft, kan sætte retning for et ambitiøst gymnasium og sikre, at vi når i mål.


Du er en fagligt kompetent sparringspartner i ledelsesteamet og en inspirerende rektor for alle 
gymnasiets ansatte, samt en imødekommende netværker. 


Du har en naturlig autoritet i rollen - er synlig og tydeligt engageret i dagligdagen. 


• Visionær og ambitiøs  

• Inspirerende og imødekommende 
sparringspartner 

• Involverende, inddragende og nysgerrig 

• Tillidsvækkende og åben 

• Tør udfordre eksisterende praksis og kan 
skabe kritisk refleksion i organisationen 

• Relevant undervisnings- og ledelseserfaring 
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Middelfart Gymnasium har nedsat et ansættelsesudvalg, som bistår formanden i processen. 
Ansættelsesudvalgets medlemmer er:


Formand for ansættelsesudvalget: Asger Rabølle Nielsen

Bestyrelsesrepræsentant: Lotte Bjerre Nielsen

Ledelsesrepræsentant: Lone Vinum, vicerektor

Ledelsesrepræsentant: Anne Dahl Andersen, uddannelsesleder

Medarbejdervalgt repræsentant: Mads Bovbjerg Mariegaard, underviser og TR

Medarbejdervalgt repræsentant: Inge Merete Thomassen, sekretær/bogholder

Elevrepræsentant: Morten Gerard Stolborg Mendes


Spørgsmål til stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Asger Rabølle Nielsen på telefon 2078 
6821 eller til konsulent Anja Lange på telefon 4049 2026, eller e-mail al@anjalange.dk. Alle 
henvendelser behandles fortroligt.

 

Ansøgningsfristen er mandag d. 7. november 2022 kl. 10.00.  

Kandidater, der skal til samtale, udvælges tirsdag d. 8. november 2022 og kontaktes umiddelbart 
derefter.

 

Der gennemføres i alt to samtalerunder. 1. runde mellem ansættelsesudvalget og de udvalgte 
kandidater sker fredag d. 11. november 2022 og 2. runde fredag d. 18. november 2022. 

 

Mellem de to samtaler gennemføres: 

• Møde med bestyrelsesformand Asger Rabølle Nielsen. Mødet finder sted onsdag d. 16. 
november i Odense.  

• Tests og dybdeinterview af Anja Lange mhp at udarbejde kandidatvurdering i relation til jobbet. I 
forbindelse med dybdeinterviewet træffes aftale om referencetagning (der indhentes typisk 3 
referencer), og kandidaten får en mundtlig feedback samt udleveret testrapport på både kognitive 
tests og personlighedstesten NEO-PI-3. Den færdige vurdering sendes efterfølgende til 
kandidaten og vil blive inddraget i 2. samtale.

• Ansøgningsfrist  
mandag d. 7. november kl. 10.00 

• 1. samtale fredag d. 11. november 

• Udfyldelse af personlighedstest samt 
deltagelse i testinterview - uge 46 

• Møde med formanden onsdag d. 16. 
november 

• 2. samtale fredag d. 18. november
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