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Vil du være vores nye uddannelsesleder fra 1. august 2018? 
 
Allerød Gymnasium har 8-10 spor og et bredt udbud af studieretninger. Der er 
omkring 85 medarbejdere, som alle lægger vægt på at give vores elever den bedst 
mulige uddannelse – fagligt og socialt. Allerød Gymnasium er altid i bevægelse: en 
dynamisk og udviklingsorienteret skole med plads til nytænkning! 
 
Livet som uddannelsesleder er mangfoldigt. Det er præget af stærkt varierende 
arbejdsopgaver og -metoder, uforudsigelighed og mange relationer både indad i 
huset til elever og medarbejdere og udad til vores mange samarbejdspartnere. 
 
Ledelsen på Allerød Gymnasium er en teamledelse, som består af tre 
uddannelsesledere, vicerektor og rektor. Vi er hinandens sparringspartnere mod 
det fælles mål: den bedst mulige udvikling for skolen. Vi vægter at have et højt 
serviceniveau og at arbejde smidigt ift. såvel elever som medarbejdere og 
interessenter udefra. Vi arbejder tæt sammen i ledelsen, samtidig med at hvert 
medlem af teamet har ansvaret for egne arbejdsopgaver. Mange arbejdsopgaver 
løses i hverdagen i tæt samarbejde med vores medarbejdere på kontoret. Vi trives 
alle med et godt grin i hverdagen! 
 
Som uddannelsesleder kan man forvente at have opgaver af udviklingsmæssig, 
ledelsesmæssig og administrativ art. Derfor er lyst og evner i forhold til alle disse 
aspekter en forudsætning. En vis erfaring er et plus. Det er vigtigt, at 
medarbejderne involveres i udviklingen af skolen, og at du samtidig er med til at 
sætte retningen, så vi alle går den samme vej. Detaljerne skal være på plads i 
planlægningen, når hverdagen skal fungere for 800-900 mennesker samtidig med, 
at overblikket bevares. Du skal både kunne lytte til andre og tage beslutninger. 
 
Vi fordeler de konkrete opgaver imellem os i ledelsen, når den nye uddannelses-
leder er fundet, men overordnet kunne opgaverne ligge inden for 

• Strategiudvikling og gennemførelse af strategien 
• Ledelse af udviklingsprojekter  
• MUS, løbende opgavesamtaler, sparring om stort og småt med lærerne 
• Samarbejde med studievejlederne om elevernes tilstedeværelse og trivsel 
• Skolens IT-udvikling ift. undervisning og administration 
• Planlægningsopgaver 
• Samarbejdsprojekter ud af huset 

 
Læs mere på vores hjemmeside https://allerodgymnasium.dk/ eller på 
https://www.facebook.com/allerodgymnasium/. Yderligere oplysninger kan fås 
hos rektor Kirsten Schiellerup.  
 
Ansøgningsfrist: mandag den 21. maj kl. 12.00. Ansøgningen sendes til Allerød 
Gymnasium via Gymnasiejob vedlagt cv, eksamenspapirer og evt. udtalelser. 
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