Forstander søges til Bornholms Højskole 2019
Har du en visionær indstilling og evner til at stå i spidsen for faglig og pædagogisk udvikling af Bornholms Højskole i
samarbejde med bestyrelsen og medarbejdergruppen, er det lige dig vi søger som ny forstander.
Bornholms Højskole er et helt særligt sted for fællesskab, refleksion, dannelse og personlig udvikling midt i
Bornholms smukke landskab og med Ekkodalen og Almindingen som nærmeste naboer. Naturligt nok spiller den
bornholmske natur og identitet en meget stor rolle i højskolens liv.
Din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund er ikke afgørende for at blive vores nye forstander. Det er vigtigt at:








Du har relevant erfaring og visioner, som du er i stand til at formidle og omsætte
Du kan inspirere, lede, udvikle og begejstre personale og elever
Du er en kompetent og loyal leder og samarbejdspartner
Du skal kunne varetage undervisning i livsoplysende fag
Du er struktureret og kan tage strategiske beslutninger
Du har økonomisk indsigt og erfaring
Du kan medvirke til, at skolen er en aktiv medspiller i det lokale kulturmiljø

Skolen udbyder lange kurser med vægt på kunst, kunsthåndværk, musik og outdoor-aktiviteter. Vi ønsker at udvikle
gastronomifaget og livsoplysende fag. En række af vores korte kurser har bornholmsk natur, kultur, gastronomi,
kunst, Folkemødet og kulturforståelse som omdrejningspunkt. Skolen er midt i en spændende udvikling med nye fag
og renovering af værksteder. Vi søger en visionær forstander, der vil stå i spidsen for dette arbejde.
Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole. Det vil sige, at vi står uden for bestemte politiske, religiøse eller
organisatoriske bindinger, og at vi vedkender os den grundtvigske højskoletradition, hvis grundlag er folkelig
oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse. Ved livsoplysning forstår vi dannelse, som beskæftiger sig med
universelle og eksistentielle spørgsmål. Ved folkelig oplysning forstår vi dannelse, som beskæftiger sig med den
enkeltes samspil med det fælles. Demokratisk dannelse øver vi dagligt med kursisterne via vores åbne nordiske
undervisningsform. Faglighed, fællesskab og en hjemlig atmosfære er kendetegnende for højskolelivet. Og vi har
følgende begreber som ledetråde i vores virke: Ånd, nærvær, fordybelse og begejstring.
Forstanderen refererer til skolens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for strategiplanerne og den
økonomiske udvikling. Bestyrelse og medarbejdere indgår i et konstruktivt samarbejde om videreudvikling af
Bornholms Højskole.
Der er ansat en sekretariatschef, som kan virke i forstanderens fravær, og som sammen med forstanderen,
køkkenchefen, pedellen og lærerrådsformand udgør et ledelsesteam, som løbende sikrer at alle ledelsesmæssige
opgaver af administrativ og pædagogisk art løses. Stillingen er til besættelse 1. maj eller snarest muligt. Lønforhold
og øvrige vilkår følger regler i højskoleloven. Der indhentes referencer inden endelig ansættelse. Der er en stor
tjenestebolig og bopælspligt knyttet til stillingen.
Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Knud Andersen, tlf.: 40158536
Formand for Bornholms Højskoles Støtteforening Louise Groth-Michelsen tlf.: 30182190
Sekretariatschef Bernitta Bjørn Andersen, tlf.: 30712161
Vi skal modtage ansøgningen senest lørdag den 23. februar 2019. Ansøgningen skal sendes til :
Sekretariatschef Bernitta Bjørn Andersen, Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby
eller mail bba@bornholmshojskole.dk
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