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Projektleder	  til	  implementering	  af	  Steiner-‐HF	  
I forbindelse med gymnasiereformen blev der åbnet for, at Steinerskolerne kan etablere et HF-
forløb, som tager udgangspunkt i Steinerskolernes nuværende ungdomsuddannelse. 

 
Vi søger derfor en dygtig projektleder, der kan hjælpe Steinerskolerne med at implementere det nye 
regelsæt, således at skolerne kan tilbyde Steiner-HF fra aug. 2017 eller -18. 
 

Du skal lede vort fælles implementeringsprojekt med en forståelse for, at der er tale om 5-6 skoler 
med hver sin egenart og med forskellige behov. 

 
Du er den eneste lønnede medarbejder på projektet, men du vil få en række samarbejdsrelationer til 
frivillige udvalgsmedlemmer, skolernes ledelser, samt sekretariatsmedarbejdere i 
Sammenslutningen af Steinerskoler og i Dansk Friskoleforening. 

 
Du kommer til at være hjørnestenen i samarbejdet mellem skolerne, og du kommer til at skulle 
indgå i dialog med eksterne samarbejdspartnere i ministerium, faglige organisationer og politiske 
partier. 

 
Du skal referere til initiativgruppen for 11.12.-projektet, og du vil få kontor i Dansk 
Friskoleforenings sekretariat i København eller Middelfart, hvor du også vil kunne få faglig 
sparring på en række felter. 

 
I forbindelse med implementeringen af Steiner-HF har vores skoler en række behov. 

● Du skal hjælpe skolerne med at få et overblik over, hvordan de kan opfylde de forskellige 
krav i lov og bekendtgørelser. 

● Du skal hjælpe med at finde løsninger, der tilgodeser den enkelte skoles særpræg, og som 
sikrer en god overgang til det nye regelsæt.  

● Du skal i samarbejde med skolerne planlægge og finde veje til at efteruddanne lærerne i 
fornødent omfang. 

● Du skal, overfor uddannelsesinstitutioner på de videregående uddannelser, formidle viden 
om, hvordan vores elever optages, når de søger ind på disse institutioner. 

 
Vi forventer 

● at du har erfaring med projektarbejde og projektledelse. 
● at du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt. 
● at du har en relevant videregående uddannelse -gerne med erfaring fra uddannelsesområdet. 



 

 

● at du har kendskab til steinerpædagogik gennem ansættelse, bestyrelsesarbejde el. lign. 
● at du kan begå dig på vores skoler, i ministeriet og på Christiansborg. 
● at du har et grundliggende kendskab til reglerne omkring HF-uddannelsen, private 

gymnasier, pædagogikum, eller at du har erfaring i at sætte dig ind i lovstof. 
● at du er velstruktureret, i stand til at overholde en deadline og ikke mindst at få andre til at 

gøre det samme. 
● at du kan arbejde i en organisation med en flad struktur, hvor beslutningsprocessen ofte kan 

være langvarig. 
 

Vi tilbyder 
● en spændende 28-30 timers stilling med base i Friskolernes sekretariat i Middelfart eller 

København 
● løn med udgangspunkt i lønniveauet for en relevant overenskomst med det offentlige. 
● tidsbegrænset ansættelse i 1,5 år med forventning om forlængelse til to år. 

 
Tiltrædelse hurtigst muligt. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jakob Laursen på 
telefon 27 25 53 00. 
 

Send din ansøgning til Jens Henriksson, - jens.henriksson@nypost.dk - hurtigst muligt og senest 
den 20. januar. Vi læser ansøgningerne løbende og inviterer relevante kandidater til samtale. Vi 
forventer, at ansættelsesprocessen er afsluttet ultimo januar. 
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