
 

 

 

 
Er du vores nye Afdelingsleder i Horne og Thorstrup? 

Trane Skole & Børneby søger  
en erfaren og kompetent leder med fuld ledelsestid pr. 1. juni 2021 

 

Vi søger en leder der har sans for at lede på to matrikler, -være synlig uden fuldt 

fysisk tilstedevær, og som har lyst til at være en del af en større organisation. 

Hvem er vi… 

Trane Skole & Børneby er etableret pr. 1. august 2018 og er et fællesskab 

bestående af 3 skoler og 2 dagtilbud. Afd. Tistrup skole rummer elever fra 0-9kl. 

og afd. Horne og Thorstrup, hvor ansættelsen er rettet mod, har elever fra 0-6 kl. 

og herefter kommer eleverne i overbygningen på afd. Tistrup.  

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de to andre afd. Ledere i 
børnebyerne, der består af en afd.leder for SFO’erne og én for dagtilbuddene. 
SFO-lederen vil du danne par med i ledelsen af afd. Horne skole og afd. Thorstrup 
skole. 

Trane Skole & Børneby er en visionær og udviklingsorienteret organisation der: 

• Er ambitiøse med progression af elevernes læring, trivsel og sundhed. 

• Har en formuleret 5 års værdivision og som arbejder målrettet og 
professionelt.  

• Har engagerede personaler, der tager ansvar for hinandens gode 
arbejdsmiljø og som er nytænkende og kulturbærende for de lokale 
profiler, der kendetegner de to skoleafdelinger. 

• Har en Fællesbestyrelse for hele Trane Skole & Børneby 

 

Som vores nye afdelingsleder ønsker vi en person der: 

• fremstår som faglig og pædagogisk leder, der samtidig gerne har 
kendskab og erfaring med de gængse administrative systemer. 

• er inkluderende og anerkendende i et systemisk perspektiv.  

• evner at have øje for såvel de overordnede værdivisioner og mål for 
Trane og samtidig kunne fremme, nære og udvikle de lokale værdier 
og kulturer. 

 

26. marts 2021 

 

 

 

Afd. Tistrup 

Lærkevej 12 

6862 Tistrup 

 

Tlf. 7994 8410 

 
www.horne-tistrup-skolerne.dk 
horne-tistrup-skolerne@varde.dk 

 

 

Afd. Horne 

Mælkevejen 1 

Horne 

6800 Varde 

 

Tlf. 7994 8412 

 
www.horne-tistrup-skolerne.dk 
horne-tistrup-skolerne@varde.dk 

 

 

Afd. Thorstrup 

Thorstrupvej 18 

Sig 

6800 Varde 

 

Tlf. 7994 8420 

 
www.thorstrupskole.dk 

thorstrupskole@varde.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horne-tistrup-skolerne.dk/
http://www.horne-tistrup-skolerne.dk/
http://www.thorstrupskole.dk/
mailto:thorstrupskole@varde.dk


 

 

• har erfaring med pædagogisk- og personalemæssig ledelse 

• motiveres af at skulle lede to skoleafdelinger der er en aktiv og vigtig medspiller i de i to 
lokalsamfund 

Trane Skole & Børneby kan i et inspirerende og engageret arbejdsmiljø tilbyde en arbejdsplads 

• hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt, personligt og ledelsesmæssigt 

• hvor du får et ledelsesteam, som du skal arbejde tæt sammen med 

• hvor du får en varieret og indholdsrig arbejdsdag 

 

Har du lyst til at vide mere om skolen, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Allan 
Ulrich Thomsen på 21844294 

Har du mod på at udvikle og skabe et inkluderende lære- og værested, så send din ansøgning via 
linket:   ??? 

Der skal angives mulighed for at indhente referencer fra tidligere stillinger. 

Ansøgningsfristen er søndag den 18. april kl. 12.00.  

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 20/4-2021 og muligvis ved behov torsdag d. 22/4-2021 
efter kl. 16 

Se skolens hjemmeside for yderligere info: https://xn--traneskoleogbrneby-s4b.dk/ 

Stillingen er en fuldtidsstilling med fuld ledelsestid. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til 
gældende overenskomst. 

 

https://traneskoleogbørneby.dk/

