Baltorpskolen søger BFO-leder
Som BFO leder er du en del af et lederteam, der består af distriktsskolelederen og
otte pædagogiske ledere i skoledelen. Lederteamet har ansvaret for den daglige
ledelse tæt på kerneopgaven.
Du bliver leder af tre pædagogiske ledere og 35 medarbejdere.
BFOén er indrettet på fire matrikler. To på afdelingen Grantoften – Fritter fri og 8-éren
og to på afdelingen Rugvænget – Tivænget og Kornvænget – kaldet TIKO. Begge
afdelinger er også fritidsordning for vores gruppeordninger på skolen.
Opgaven:
Ballerup Fritidsordning – altid omtalt som BFO - er en del af skolens samlede
virksomhed. Det betyder, at BFOén er et godt og kvalitativt supplement til skolens
kerneopgave.
Lederen af BFO
- er en del af skolens samlede lederteam
- har det overordnede ansvar for BFO’en
- implementerer BFO’ens bidrag til indsatser, der besluttes for skolen
- har det overordnede personaleansvar for medarbejdere i afdelingen
- kan deltage i de pædagogisk/administrative opgaver af planlægningsmæssig
karakter
- går forrest og aktivt ind i BFO’ens udviklingsarbejde og bidrager til hele skolens
udvikling
- har ansvar for løbende at omsætte indsigter til nye handlinger
- har ansvar for at BFO’en drives i overensstemmelse med det tildelte budget
- står i spidsen for afdelingens samarbejde mellem skole og hjem
- varetager den faglige ledelse af BFO’ens medarbejdere
- har ansættelses- og afskedigelsesbeføjelser i forhold til BFO’ens personale
- er nærværende i afdelingens dagligdag
- indgår i nødvendige netværk
- har ansvar for, at der opsættes tydelige mål for læring for alle børn i BFO’en
- har ansvar for at alle børn trives
- deltager aktivt i udviklingen af det tværfaglige samarbejde sammen med de
pædagogiske ledere af indskolingerne
BFO-lederen refererer til distriktsskolelederen.
Personlig profil
En stor del af den pædagogiske strategi i BFOén er en anerkendende tilgang til alle børn, forældre og personalet imellem. Et forpligtende fællesskab der danner rammen
om et trygt og rigt børneliv, hvor alle får mulighed for at udvikle sig, uagtet barnets
sociale baggrund eller barnets forudsætninger. Du skal sikre den røde tråd mellem

skole og fritid. Du skal understøtte og udvikle nærværende, dygtige og fagligt
kompetente pædagoger, der kan se kvaliteter og muligheder i alle.
Du er derfor en empatisk, nærværende, vedholdende og anerkendende leder, der
inspirerer og motiverer. Du er åben og nysgerrig på dine omgivelser og inviterer til
dialog og samarbejde. Du er nytænkende med et stort overblik, der evner at
uddelegere og få ledere og medarbejdere til at tage del i BFOéns udvikling, med
respekt for igangværende tiltag, kultur og traditioner.
Faglig profil - kvalifikationer
Du er fagligt velfunderet, såvel pædagogisk som ledelsesmæssigt, og har en vision
om udvikling.
Du er en dygtig kommunikator, der tydeliggør BFO’ens retning og visioner for
fremtiden i tråd med skolens ledelse.
Du har erfaring fra lignende stilling og kan indgå og bidrage i skolens ledelsesteam.
Du har indgående kendskab til det tværfaglige samarbejde mellem skole og fritid –
mellem lærere og pædagoger. Du er vant til at lede gennem ledere, hvor sparring,
vejledning og coaching er elementer i din ledelsesstil.
Vi tilbyder
En medarbejdergruppe, der er bredt sammensat og udviklingsorienteret med en stor
grad af arbejdsglæde og engagement. Vi har en høj faglighed og energi til at være
innovative og sikre fremdrift. Og så har vi lyst til at udvikle.
Yderligere Information
Du kan få yderligere information om stillingen og BFOén/skolen ved at kontakte
Distriktsskoleleder Kirsten Weiland på tlf. 24 97 30 08 eller
pædagogisk leder Kenth Strand på tlf. 44 77 17 07
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om
lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes efter forhandling med den
forhandlingsberettigede organisation.
ANSØGNINGSFRIST: 8. december 2017 kl. 12.00
Første samtale: Uge 50
Der anvendes test mellem første og anden samtalerunde.
Anden samtale: Uge 51
Forventet tiltrædelse: 1. februar 2018.

Du bedes sende din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din
ansøgning og dit CV. I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil vi anvende test.
Ballerup Kommune – en god arbejdsplads. Vi ser mangfoldighed og forskellighed som
en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel
orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi lægger vægt på trivsel og
sundhed og tilbyder vores medarbejdere en lang række attraktive personaleordninger.

