
 
 

 

– En mindre skola med större möjligheter – 

Adelövs Friskola söker rektor 

Välkommen till Adelöv där skolan är själva hjärtat och navet i bygden, skolan 
har funnits som friskola sedan 2007.  
Vi söker en driven och engagerad rektor som i nära samarbete med styrelse, 
personal, vårdnadshavare och elever vill utveckla skolan vidare. 
Bli en av oss, här blir du en del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps 
åt och tar vara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta 
omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt! 

Adelövs Friskoleförening ideell förening, driver skolan som inte är vinstdrivande. 
Verksamheten bedrivs i år F – 6 och fritidshem. 
Uppdraget är att driva en trygg skola med hög kvalité under ledning av behörig 
personal, öppen för alla elever som har rätt till skolgång.  
Skolan vill ge eleverna närhet, positiv atmosfär och en trygg miljö.  
Inriktningen är allmän med tillägg ”friskvård och natur” och följer läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet.  
I denna levande landsbygd finns flera sjöar med närhet till skog och idrottsplan. Miljön 
är idealisk för lärande och elevernas förutsättning att utveckla sin kreativitet och 
nyfikenhet finns i direkt anslutning till skolan. 
Utomhuspedagogik med utomhusdagar i naturen som lärmiljö passar bra in i skolans 
koncept, vi tror att ett väl grundat naturintresse ger livskvalitet hela livet. 
 
Undervisning sker årskursvis, åldersintegrerat och individuellt med stort fokus på 
elevens egen förmåga. En individuell utvecklingsplan följer eleven genom skolan, 
nationella prov genomförs i årskurs 3 och 6. 
Skolluncherna tillagas på plats i skolans kök med närodlat och ekologiska råvaror så 
långt det är möjligt. Skolan har delvis egen skolskjuts med anställda chaufförer. 

ARBETSUPPGIFTER 
Att vara rektor på en mindre skola innebär att din roll får ett extra stort ansvar eftersom styrelsen 
sätter sin tillit till din expertis inom skola, vad gäller lagstiftning och pedagogikutveckling. Rektor 
täcker upp även i undervisningen. 
Styrelsen är arbetsgivare för skolans anställda och rektor är arbetsgivarrepresentant.  
Rektor har det operativa ansvaret för pedagogik, personal, ekonomi/budgetansvar, 
myndighetskontakter, lagstadgade krav/uppgifter, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling samt 
administration.  
I rollen som ledare skapar du goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och 
måluppfyllelse. 
Arbetsuppgifterna innebär att du bidrar till att skapa en hållbar organisation där du kan identifiera 
verksamhetens behov och tillsammans med övriga medarbetare arbeta fram strategier och tydliga 
mål. Du måste vara väl förtrogen med de styrdokument som reglerar skolverksamhet i Sverige. 
 



 
KVALIFIKATIONER 
Vi söker dig som har 
Pedagogisk högskoleexamen t ex specialpedagogik.   
Genomförd rektorsutbildning. 
Dokumenterad ledarerfarenhet som rektor/skolledare och väl förtrogen med rektorsuppdraget. 
Insikt och kunskap i rollen som rektor och de arbetsuppgifter som krävs vid Adelövs Friskola. 
Engagemang, driv, mod och lust med en ledarstil som inger lugn och stabilitet. 
Förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, elever, föräldrar och andra 
samarbetspartners. 
Förmåga att stötta och ta tillvara på medarbetarnas kompetenser i ett närvarande och varaktigt  
ledarskap. 
Erfarenhet och kunskap av pedagogisk verksamhet med en trygg ledarstil. 
”Friskvård och natur” som ett särskilt intresse i din profil som ledare. 
Strukturerad och lösningsfokuserad kommunikation, som är tydlig med fokus på uppsatta mål.  
Ledararskapsförmåga som präglas av transparens och delaktighet tillsammans med personal såväl 
som styrelse. 
Intresse av att föra skolans verksamhet framåt, ser helheten och tar alla möjligheter kring 
utvecklingsfrågor som tillsammans med medarbetare och styrelse kan gynna skolans visioner och 
tänk. 

VI ERBJUDER 
En spännande tjänst och uppdrag i en mindre skola som har korta beslutsvägar med eleverna i 
centrum, tillsammans med engagerade vårdnadshavare, medarbetare och styrelse. 
Arbetsplats i lantlig miljö. 
Friskvårdsbidrag. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 
Intervjuer kan komma att ske löpande 
Lön, fast månadslön enligt avtal 
 
Heltid eller deltid, enligt överenskommelse 

Tillträde, enligt överenskommelse 
Enligt skollagen ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas med oöppnad försändelse 
innan anställning kan bli aktuell. 

Upplysningar om tjänsten, styrelsens ordförande  
Jens Tagesson tfn 073- 280 13 74 

Varmt välkommen med din ansökan,  
bifoga examensbevis och tjänstgöringsintyg som styrker ditt cv. 

Vi tar emot ansökan skickad till 
 

Jens.tagesson@adelovsfriskola.se 

Alternativt 

Adelövs Friskola  
Att. Jens Tagesson 
Adelöv 2 
573 98 Tranås 
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