
THY PRIVATSKOLE SØGER SKOLELEDER 
 

Brænder du for ledelse og samarbejde? Kan du se dig selv stå i spidsen for Thy Privatskole? Vil 

du være en aktiv del af en organisation i rivende udvikling?   

Vores dygtige skoleleder har valgt at søge nye udfordringer, og vi søger derfor en visionær leder, 

som kommer til at indgå i et ledelsesteam sammen med henholdsvis viceskolelederen og 

afdelingslederen for børnehuset. Vores nye leder har det daglige ansvar for organisationens drift 

og økonomi og skal kunne tiltræde stillingen i løbet af foråret 2021 eller senest den 1. august 

2021. 

Vi arbejder med at implementere og skabe en fælles forståelse for vores værdigrundlag i hele 

organisationen, således at børn, forældre og medarbejdere tager værdierne til sig. Når man er en 

del af Thy Privatskole, er det fordi man har truffet et aktivt og bevidst valg herom!  

”Med udgangspunkt i læringsfællesskaber skal børn, elever og medarbejdere ved Thy Privatskole 

blive så dygtige, som de kan. Faglighed, trivsel og dannelse skal gå hånd i hånd, hvor nærvær i 

relationen er grobund for livslang læring.” 

Vores nye leder skal se sig selv som en del af et fællesskab, hvor vi er hinandens forudsætninger 

for at lykkes.  

Vi ønsker en leder med følgende egenskaber: 

• Du er engageret og visionær og kan stå i spidsen for at videreføre den positive udvikling. 

• Du trives med at stå i spidsen for en samlet organisation og formår at profilere tilbuddet 

udadtil. 

• Du er handlings- og løsningsorienteret.   

• Du besidder en naturlig autoritet og kan træde i karakter, når behovet er der.  

• Du har et positivt livssyn og besidder en god portion humor. 

• Du har ledelseserfaring – og gerne en lederuddannelse.  

• Du har relevant uddannelse og erfaring inden for pædagogik og undervisning.  

• Du besidder gode kommunikative evner, som gør at du kan skabe den gode, åbne og ærlige 

dialog med børn, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. 

• Du er lyttende, anerkendende, empatisk og imødekommende.  

• Du inspirerer medarbejderne til et positivt, åbent og udviklende samarbejde, så den 

enkelte udfolder sit potentiale til gavn for alle i organisationen.  

• Du er ambitiøs på egne, medarbejdernes og hele organisationens vegne.  

• Du er struktureret, udviser ordentlighed og gør dig umage. 

• Du har administrative evner og økonomisk indsigt. 

• Du skal kunne tage del i det brede samarbejde med forskellige aktører, f.eks. 

lokalsamfundet, erhvervslivet og kommunen. 



Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Else-Marie 

Holmenes på telefonnummer 20 41 72 77 eller til viceskoleleder Jens Martin Nystrup på 

telefonnummer 20 20 40 10.  

Vi giver meget gerne en rundvisning på Thy Privatskole ved henvendelse til en af de ovennævnte.  

Ansøgning med CV, relevante bilag og referencer skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. 

januar 2021 kl. 12:00 og sendes på mail til ta@thyprivatskole.dk 

Første samtalerunde forventes afholdt onsdag den 13. januar 2021 fra kl. 15.00, og anden 

samtalerunde torsdag d. 21. januar fra kl. 15.00 

Mellem første og anden runde af samtaler må man forvente, at der laves en personlighedstest og 

tages reference på de ansøgere som går videre.  

 

 

Thy Privatskole blev etableret i 2016 og er en selvejende institution, som henvender sig til børn og 

forældre fra hele Thy. Vi er et alternativ til eksisterende kommunale og frie skoler og institutioner. 

Vi har pt. 12 børn i vuggestuen, 36 børn i børnehaven samt 108 elever i skolen (0.-9. klasse).  

Thy Privatskole er beliggende i Hillerslev – en af de dejlige landsbyer i Thy, tæt på Cold Hawaii og 

Nationalpark Thy. I Thisted er der et varieret udbud af uddannelsesmuligheder. Der er et rigt 

forenings- og erhvervsliv i hele Thy, og iværksætterkulturen præger området. Der vil være gode 

uddannelses- og arbejdsmæssige muligheder for hele familien.  

 

Læs mere om Thy Privatskole her: 

http://www.thyprivatskole.dk/ 

 

Info om Thy:  

https://thisted.dk/OmKommunen/Flyt%20til%20THy/Ny%20velkomstside.aspx 

https://nationalparkthy.dk/ 
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