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Som forstander på Magleby Efterskole vil du komme til at stå i spidsen for en skole der gør 
en stor og betydningsfuld forskel for unge med læse- og skrivevanskeligheder. Du vil få 
ansvar for skolens fortsatte udvikling. En opgave du vil løfte, fordi du har godt blik for, hvor-
dan skolens tilbud kan udvikles til nye højder, og fordi du med din empati og dine samar-
bejdsevner er i stand til at spille medarbejderne gode og skabe sammenhængskraft. 

Hvorfor ny forstander?
Susanne Brødsgaard Thomsen, der har været forstander i to år og forud for det lærer på 
skolen, har valgt at fratræde sin stilling pr. 31.7.2021. Det samme har hendes mand Ernst 
Thomsen, der også har været en del af ledelsen i ca. ét år. Han har hovedsagelig haft 
ansvaret for skolens økonomi. Susanne og Ernst har arbejdet hårdt og målrettet for at få 
skolens administration og økonomi på ret kurs efter nogle turbulente år, hvor skolen også 
havde vigende elevtal. Nu overdrager de en skole, hvor økonomien er blevet rettet op, og 
hvor der er lavet en række nye organisatoriske og administrative tiltag, der giver ro og gen-
nemsigtighed. 

Hvad er en efterskoleforstander?
En forstander på en efterskole er skolens øverste, daglige leder med ansvar for både pæ-
dagogik, elevernes trivsel, personaleledelse, administration og økonomi. 

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler 
mv. af 16. april 2019. Aflønning sker i intervallet under 100 årselever. Hertil vil der kunne af-
tales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn. Læs evt. 
mere på Lederløn (efterskolerne.dk). 

Der er en forstanderbolig knyttet til skolen. Det er ikke et krav at den nye forstander bebor 
boligen. Det vil dog være optimalt, hvis en ny forstander har lyst til at flytte ind i skolens 
bolig eller bo i nærområdet.  

Skole- og jobprofil

https://www.efterskolerne.dk/da/For-efterskoler/Leksikon/GL/Lederloen
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Lokalsamfundet
Magleby Efterskole ligger på Sydlangeland og er omgivet af smuk natur, som skolen også 
bruger aktivt i undervisningen. Der er et meget aktivt lokalsamfund, som skolen nyder 
godt af at være en del af. Vi lægger vægt på at kunne være aktive og deltagende i lokal-
miljøet. Der har de seneste år været god tilflytning til øen. Der er gode daginstitutioner, 
folkeskoler og en friskole på øen. 

Historie og værdigrundlag
Magleby Efterskole holder til i bygningerne til den tidligere Kunsthøjskole på Langeland. 
Skolen startede i 2003 som efterskole for 48 elever. To år senere blev der bygget en ny 
elevfløj, nye undervisningslokaler og en forstanderbolig. Samtidig blev elevtallet udvidet til 
66. I 2007 blev der oprettet en friskole med stor opbakning i lokalsamfundet. I 2018 starte-
de efterskoledelen Øhavslinjen med base i Smakkecenteret på Strynø. Begge dele ophørte 
i 2020 grundet lavt elevtilslutning. I 2021 udvides elevtallet til 84.

Menneskesyn
Ethvert menneske er unikt og rummer både som individ og socialt væsen en bred vifte af 
udviklingsmuligheder. Det betyder gensidig respekt for forskellighed i sind og væremåde, 
uanset om forskellene viser sig i tro, tanke, tale, handling eller fysisk fremtræden. Magleby 
Efterskole er åben for alle uanset race, religion og politisk opfattelse. Racistisk og fascistisk 
agitation og handling samt anden diskriminerende, undertrykkende og voldelig adfærd vil 
ikke blive accepteret.  

Demokrati
Fællesskabet bygger på demokratiske principper som ligeværd, respekt, åbenhed, solida-
ritet og troen på fælles erfarings- og meningsdannelse. På Magleby Efterskole skal elever, 
såvel som medarbejdere, opleve ejerskab til de beslutninger, der danner grundlag for det 
daglige virke. En ejerskabsfølelse, der skabes ved medansvar for og deltagelse i beslut-
ningsprocessen, som bygger på dialogens principper. 

Læring 
Mennesket er som udgangspunkt fyldt med undren, nysgerrighed, begejstring og opta-
gethed, der danner grundlag for dets læring. Magleby Efterskole tager udgangspunkt i 
elevens motivation for beskæftigelse. Da der i målgruppen kan være elever, der har mistet 
troen på sig selv og interessen for skolearbejdet - kan udgangspunktet være at genetab-
lere interessen og motivationen. Det endelige mål er at nå dertil, hvor eleven tager et stort 
ansvar for egen læring. 

Dannelsen 
Dannelsen vedrører de store spørgsmål: Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvorfra kommer jeg? 
Hvad bliver jeg? Hvordan er jeg blevet den, jeg er? Det drejer sig om identitetsfølelsen og 
identitetsforståelsen. Dette at fornemme sig selv klart og tydeligt afgrænset i forhold til 
andre og det samfund, der omgiver én. Fornemmelsen af, at uden andre er man intet selv. 
Denne følelse af at være sig selv opstår i den dannelsesproces og i den spontane læring 
livet byder, men også i den strukturerende uddannelse og indlæring. På Magleby Efter-
skole betyder det, at den i hele sit virke må være sensitiv over for unge menneskers behov 
for voksne menneskers nærhed og personlige engagement. Det vil også sige, at man som 
skole, lærer, pædagog og vejleder må have et afklaret forhold til sine egne grundlæggen-
de værdier. Det vil endelig sige, at det ikke må glemmes alle har behov for fred og ro til 
egne tanker. 
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Pædagogik 
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og tilrettelægges, så alle elever 
opnår færdigheder og kompetencer både på det faglige og det sociale område. Dette 
gøres ved at differentiere undervisningen på grundlag af den enkelte elevs niveau i alle 
sammenhænge. Der tilstræbes en tværfaglighed, som bygger bro mellem fagene og 
fremmer forståelsen for de enkelte fags muligheder. Undervisningsformen vil være dy-
namisk og levende, derfor veksles der mellem individuelt arbejde og arbejde i større eller 
mindre grupper samt emne- og projektarbejde. Undervisningen kan foregå på tværs af 
alder og klassetrin, så det bliver naturligt for eleverne at stille egne færdigheder til rådig-
hed for fællesskabet.

Bestyrelse og bagland
Bestyrelsen består af syv medlemmer. Sammensætningen er en god kombination af loka-
le, tidligere elever og tidligere forældre. Det er en bestyrelse med god bredde i kompeten-
cer og med indsigter i skolens drift. 

Forstanderen og bestyrelsen
ظ  Forstanderen har ansvaret for den daglige ledelse af skolen, herunder det pædago-

giske ansvar. Dele af ledelsesopgaven kan godt være lagt ud til medarbejderne. 

ظ  Forstanderen refererer til bestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse af 
skolen.

ظ  Forstanderen betjener skolens bestyrelse og bistår formanden med forberedelse til 
og opfølgning på møderne. Forstanderen laver oplæg om f.eks. strategisk udvikling, 
budgetter m.v.

ظ  Bestyrelsen på Magleby Efterskole er meget bevidst om at give den daglige ledelse 
det nødvendig råderum for at kunne varetage den daglige ledelse af skolen. 

ظ  Bestyrelsen ser sig selv som en vigtig sparringspartner for forstanderen. Bestyrelsen 
forventer dog også, at forstanderen er i stand til at varetage den daglige ledelse og 
drift af skolen med afsæt i skolens værdigrundlag og de strategiske og økonomiske 
beslutninger, der er truffet i bestyrelsen. 

Elever
Skolen er godkendt til samlet særligt undervisningstilbud for elever med læse- og skri-
vevanskeligheder. Der er dog også en række elever, der har behov for støtte i over 9 timer 
og som derfor får tillægstakst. Der er ligeledes elever, der får mentortimer tildelt af kom-
munen. 

Skolens elevtal er i det kommende år 84 elever. Det er det maksimale antal elever skolen 
har plads til. Skolen har i en periode haft vigende elevtal, men der opleves nu stor interesse 
for skolen og der er venteliste til det kommende skoleår. Eleverne er fordelt på både 8., 9., 
og 10. klasse. Der er i det kommende år omkring 25 andetårselever. En række af de elever 
der vælger skolen har haft problematiske skoleforløb, de profiterer derfor af at kunne være 
i det samme trygge miljø i to år. 

Medarbejdere
Skolen har ca. 27 ansatte. 
Alle medarbejdere brænder for at skabe den bedst mulige skole til glæde og gavn for de 
unge. I forlængelse af nedlægning af friskolen har der i år været arbejdet med kulturen i 
medarbejdergruppen, med henblik på at skabe større sammenhængskraft. Det har været 
en god proces, og der er et stort ønske om at fortsætte det arbejde sammen med den nye 
ledelse. 
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Medarbejdergruppen rummer en stor mangfoldighed af kompetencer og deres forskellige 
baggrunde ses som en styrke i det daglige. 

Administration og ledelse
Den nuværende ledelse består af et forstanderpar. Den kommende forstander sammen-
sætter, i samarbejde med bestyrelsen, skolens fremtidige ledelsesteam. Der er en erfaren 
sekretær der er ansat på deltid.  Hun varetager elevadministration, opkræver skolepenge, 
søger tilskud, søger refusioner, varetager lønadministration m.v.

I den fremtidige konstruktion vil der være behov for at tilkøbe hjælp til bogføring. 

Køkken
Der blev ansat ny køkkenleder i efteråret 2020. Eleverne deltager i opvask m.v. Der er et 
ønske om, at de på sigt også kan deltage i madlavningen, så skolens køkken i højere grad 
bliver et pædagogikværksted. 

Økonomi
Grundet fald i elevtal på efterskolen og den tidligere friskole, samt en række dyre projek-
ter, der ikke er kommet i mål, har skolen haft nogle vanskelige økonomiske år. Sidste år 
kom skolen dog ud med et flot overskud og der er nu kommet godt styr på økonomien. 
Med et øget elevtal og fokus på at søge alle de nødvendige tilskud til eleverne, ser økono-
mien ganske fornuftig ud fremadrettet. Dog er der fortsat behov for stram økonomistyring 
indtil likviditeten er på et mere stabilt niveau og med et større råderum. Seneste offentlig-
gjorte regnskab fra 2019 kan læses på Undervisningsministeriets regnskabsportal på dette 
link: Regnskabsrapport (uvm.dk). 
Regnskab for 2020 vil kunne rekvireres ved henvendelse til nedenstående kontakter.

Bygninger m.m.
Magleby Efterskole er beliggende på fire matrikler i Magleby på Sydlangeland. 

Skolen råder over syv klasseværelser, der er i passende størrelse til de små undervisnings-
hold. Der er bl.a. et godt og opdateret fysiklokale samt et kunstlokale. 

Køkken og spisesal er passende størrelse til mængden af elever. I det kommende skoleår 
bliver værelseskapaciteten lidt presset, da elevtallet er øget. Bestyrelsen er opmærksom 
på, at der skal findes en langsigtet løsning derpå. 

Der har i en årrække ikke været tilstrækkelig fokus på, og økonomisk råderum til, at ved-
ligeholde bygningerne. Der er dog iværksat nødvendige vedligeholdelsesopgaver det 
seneste år. Herunder udskiftning af vinduer. Det vil være nødvendigt med en langsigtet 
vedligeholdelsesplan.

Skolen råder ikke over indendørs idrætsfaciliteter, men bruger den lokale hal. 

Forstanderens opgaver
Blandt vigtige opgaver kan nævnes:

ظ  Personaleledelse, herunder prioritering af opgaver, sparring med medarbejdere og 
MUS.

ظ  Den daglige pædagogiske ledelse og langsigtet strategisk ledelse og udvikling.

ظ  Kontakt med elevgruppen. F.eks. ved afvikling af morgensamlinger, fællestimer og 
deltagelse i relevante aktiviteter.

https://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/ShowAccountsReport.aspx
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ظ  Samarbejde med lokalsamfundet og netværk med lokale efterskoler og øvrige ord-
blindeefterskoler. 

ظ  Fremtidssikre skolens elevgrundlag.

ظ  Samarbejde med bestyrelsen.

ظ  Sikre god økonomistyring.

ظ  Samtaler med elever og forældre. 

Ledelsesopgaven på en efterskole – og i særdeleshed på en skole med samlet særligt 
tilbud – er kompleks. Det forventes derfor ikke at forstanderen alene kan og skal løfte den 
opgave. Forstanderen vil dog altid være den overordnede ansvarlige sammen med besty-
relsen. 

Når vi har ansat en ny forstander, skal denne relativt hurtigt lave en model for den frem-
tidige ledelsesstruktur på skolen. Der er økonomisk råderum til ansættelse af mellemleder.

Vi har en forventning om, at den kommende forstander er synlig både indadtil på skolen 
og udadtil i forhold til lokalsamfund, forældre og samarbejdspartnere. Der skal således 
være en lyst og evne til at skabe gode netværk til gavn for skolens virke og renomme. 

Selvom det ikke nødvendigvis er dig, der har det administrative ansvar for tillægstakster 
og mentortimer, så er det afgørende for skolens drift, at du har eller får indsigt i området 
og er overordnet ansvarlig herfor.

Vi har ikke en forventning om, at forstanderen har en større mængde tilsyn og under-
visning. Vi vægter dog, at der findes en model, hvor både medarbejdere og elever ser og 
mærker forstanderen i det daglige. Det ser vi som en forudsætning for at kunne bedrive 
god pædagogisk ledelse og personaleledelse. 

Personprofil

Branchen
Vi ser meget gerne, at vores kommende forstander har både ledelses- og efterskoleerfa-
ring. Også meget gerne erfaring med skolens målgruppe. Vi ønsker dog ikke at låse os fast 
på, at man har efterskoleerfaring og erfaring med målgruppen. 

Uddannelse
Ansøgere forventes at være læreruddannede eller have anden relevant uddannelse. 
Det er ikke et krav at man har en lederuddannelse. Erfaring, og gode menneskelige egen-
skaber, er mindst lige så vigtige for at løft opgaven. 

Leder og menneske
ظ  Du hviler i dig selv som leder, så du både er i stand til at skabe et trygt og tillidsfuldt 

rum for drøftelse af skolens pædagogiske praksis og samtidig er i stand til at sætte 
en tydelig retning, når der er behov for det. 

ظ  Du brænder for skolens målgruppe og for efterskoleformen og du kan tilslutte dig 
Magleby Efterskoles værdigrundlag og har lyst til at føre det ud i praksis. Det kan 
mærkes både indadtil i skolens hverdag og udadtil hos forældre og samarbejdspart-
nere. 

ظ  Du har gode kommunikative evner og er i stand til at fortælle det glade budskab om 
skolens tilbud og kvaliteter. Du har også blik for at inddrage både medarbejdere og 
elever i det arbejde. 
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ظ  Du har lyst og evne til at være en god sparringspartner og inspirator for medarbej-
derne i det daglige. Du skal kunne evne at uddelegere og samtidig være ansvarlig for 
opfølgning. Det betyder at du grundlæggende har tillid til og blik for andres styrker. 

Ansættelsesprocessen og tidsplan
Bestyrelsen har truffet beslutning om de overordnede rammer for ansættelsesprocessen. 
Til at bistå bestyrelsen med arbejdet, har de ansat ekstern konsulent Anette Ingemansen. 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af tre bestyrelsesmedlemmer og fire 
medarbejdere samt ekstern konsulent. Udvalget er med til at udarbejde stillingsopslag og 
jobprofil, de læser og udvælger ansøgere og deltager alle i første samtalerunde. 
Som grundlag for udarbejdelse af stillingsopslag og jobprofil, har konsulenten afholdt 
samtaler med bestyrelsen og størstedelen af medarbejdergruppen.

Første samtale afvikles den 21. juni 2021.

Anden samtale afvikles den 24. juni 2021. 

Den eller de kandidater der går videre til anden samtale, vil skulle deltage i en personlig-
hedsprofil. 

Det er bestyrelsen der træffer den endelige beslutning om ansættelsen. Herefter udarbej-
des ansættelseskontrakt. 

Den nye forstander tiltræder 1. august 2021.

Der vil blive lavet en god plan for, hvordan den nye forstander kan komme godt fra land. 
Herunder sparringssamtaler med ekstern konsulent i løbet af de første 3 måneders ansæt-
telse. 

Flere oplysninger og kontakt
Som interesseret ansøger er du meget velkommen til at komme og besøge skolen. Vi op-
fordrer dig i det hele taget til at orientere dig på skolens hjemmeside www.mafe.dk, hvor 
du kan finde alle relevante oplysninger.

Ønsker du yderligere information og en rundvisning på skolen, så kontakt bestyrelsesfor-
mand Joan Ahlefeldt-Laurvig på 21 69 31 17 eller mail joan@ahlefeldt-laurvig.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte konsulent Anette Ingemansen på 30 57 99 19 
eller mail@anetteingemansen.dk 

Ansøgning
Ansøgning sendes til mail@anetteingemansen.dk med ”forstander Magleby Efterskole” i 
emnefeltet senest den 11. juni 2021, kl. 12.00. 
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