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Organisation og ledelsesgrundlag 

 

1. Ledelse og organisation 

Marienhoffskolens ledelse består af: 

 

Skolelederen udgør sammen med viceskolelederen og afdelingslederen et ledelsesteam, der udfører den 

daglige ledelse i forhold til skolens medarbejdere, og er ansvarlig for samarbejdet med de formelle samar-

bejdsorganer som Skolebestyrelse, Pædagogisk udvalg, MED-udvalg, Sikkerhedsudvalg mv. Den interne 

arbejdsdeling i ledelsesteamet aftales i forhold til personernes gensidige styrker, dog sådan at skolelederen 

primært har initiativ og ansvar for skolens strategiske ledelse, og at viceskolelederen primært er ansvarlig for 

administration, og at afdelingslederen primært er ansvarlig for den pædagogiske ledelse samt ledelse af SFO. 

Opgaverne beskrives mere uddybende på de efterfølgende sider. 

 

Skolens administration er en stabsfunktion, der betjener hele skolen. Administrationen refererer til vicesko-

lelederen 

 

Tekniske servicemedarbejdere betjener hele skolen og samarbejder med dagtilbud, skoler, ældreområder i 

området Ryomgård, Kolind og Pindstrup. Servicemedarbejderne refererer til viceskolelederen. 
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Ansatte i boden refererer til viceskolelederen. 

 

Skolens IT-medarbejder betjener hele skolen og referer til viceskolelederen.   

 

Den enkelte leder har kompetence og ansvar for sit eget område. 

Den daglige ledelse udøves i et tæt samarbejde. 

 

Skolens lærere og pædagoger er tilknyttet et af skolens 3 områder: indskoling 0.-3. kl., mellemtrin 4.-6. kl. 

og udskoling 7.-9. kl. Pædagogerne er tilknyttet SFO-teamet. Lærerne er yderligere tilknyttet to fagbaserede 

team. 

 

Med denne opdeling refererer indskolingen til afdelingslederen. Mellemtrinnet refererer til skolelederen og 

udskolingen refererer til viceskolelederen. Lærere og pædagoger skal primært forvente at få sparring, dialog 

og input af deres nærmeste leder.  

 

Hvert område har en områdekoordinator, som vælges af ledelsen for et skoleår ad gangen. Områdekoordi-

natoren sikrer mødeafholdelse, mødeledelse af områdets mødeaktiviteter, koordination mellem områdets 

lærere og pædagoger om fælles udvikling af området. Områdekoordinatoren deltager desuden i Pædagogisk 

udvalgsmøder, jf. senere. 

 

De fagbaserede team har en tovholder for fagteamet, som sikrer initiativer og fælles retning i den faglige 

udvikling. 

 

Skolens Pædagogiske udvalg (PU) er et udvidet ledelsesforum, hvor formanden er skolelederen, og hvor 

skolens pædagogiske udvikling er i fokus. PU er et omdrejningspunkt for skolens udviklingsaktiviteter. Dette 

betyder på den ene side, at skolens ledelse forpligter sig til at bruge PU som et udvidet ledelsesforum i alle 

væsentlige pædagogiske udviklingsspørgsmål. Men det betyder også, at deltagerne i PU får en fælles forplig-

tigelse til at være initiativtagende, retningsgivende og normgivende for skolen. Andre emner end pædagogi-

ske kan også tages op i dette forum, f.eks. begrundet i hensyn til koordination mellem områderne. Deltagerne 

i PU er skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder, de tre områdekoordinatorer og SFO koordinatoren. Andre 

kan deltage ad Hoc. Da skolelederen er mødeleder kan udvalget træffe bindende afgørelser, dog med respekt 

for at visse emner skal behandles i MED-udvalget og eller af Skolebestyrelsen.  

 

Skolen MED-udvalg har til formål at sikre dialog mellem medarbejdere og ledelse i forhold, der omfatter 

MED-aftalen. Møder afholdes i henhold til aftalens bestemmelser. For at understøtte dialogen mellem medar-

bejdere og ledelse forudsættes det, at skolens ledelse dels indgår i en løbende dialog med Tillidsrepræsen-

tant og Arbejdsmiljørepræsentant, dels sørger for et højt informationsniveau på hele skolen.  

 

Pædagogisk personalemøde afholdes for lærere og pædagoger et antal gange hen over året. Antallet be-

sluttes i PU, når skoleåret planlægges. Formålet er at sikre, at der et fælles udviklings- og vidensniveau om 

forhold af betydning for skolen, samt at give anledning til dialog mellem de faglige medarbejdere og ledelsen. 

 

I lige uger afholdes et kort Cafémøde to gange om måneden for alle medarbejdere. På Cafémøder gives kor-

te beskeder relateret til skolens drift. I særlige tilfælde kan tiden anvendes til et længere punkt. 
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Personalemøder i SFO afholdes ugentligt med deltagelse af ledelse, pædagoger og medhjælper. Afdelings-

lederen er ansvarlig herfor. SFO har en koordinator, som løser koordinerende opgaver efter aftale med afde-

lingslederen. 

 

Møder med det teknisk administrative personale (TAP) afholdes en gang om måneden. Viceskoleleder er 

ansvarlig herfor. 

 

Sikkerhedsudvalg består af sikkerhedsleder og arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Der afholdes møder efter 

behov og i øvrigt efter gældende regler herom. 

 

 

2. Opgaver 

 

Opgaver for skolen kan beskrives ved en fire-deling af skolens ledelsesopgaver: 

 Strategiske ledelsesopgaver 

 Personalemæssige ledelsesopgaver 

 Pædagogiske ledelsesopgaver 

 Administrative ledelsesopgaver 

 

Ved nedenstående oplistning af ansvarsområder og hovedopgaver er der taget udgangspunkt i en grov forde-

ling, der indebærer 

 

At skolelederen især er ansvarlig for de strategiske opgaver 

At viceskolelederen især er ansvarlig for de administrative ledelsesopgaver 

At afdelingslederen især er ansvarlig for ledelsen af SFO 

At skoleleder laver konkrete aftaler med viceskoleleder og afdelingsleder om fordeling og løsning af pædago-

giske ledelsesopgaver og personalemæssige ledelsesopgaver  

At opgavefordelingen forudsætter tæt dialog og samarbejde i skoleledelsen, og at opgavefordelingen skal 

være synlig for de øvrige ansatte 

Skoleleder skal tage initiativ til en ansvarsfordeling af de pædagogiske og personalemæssige ledelsesopga-

ver. Der skal være en sammenhæng mellem skolens vision, de strategiske opgaver og de pædagogiske op-

gaver. Personaleledelsen skal desuden være direkte sammenhængende med vision, strategi og pædagogi-

ske opgaver. 

 

Der vil være en række situationer, hvor en adskilt opgavefordeling ikke kan lade sig gøre af hensyn til en smi-

dig ledelse af skolen. Derfor er det vigtigt, på forhånd (hvor dette er muligt) og i øvrigt løbende, med en tæt 

dialog og et tæt samarbejde om, hvordan de fire ledelsesopgaver konkret skal udmøntes. Dette skal ske for at 

undgå, at der bliver valgt forskellige løsninger og beslutninger afhængig af, hvem opgaven stilles til. 

 

 

3. opgave- og ansvarsfordeling (listen er ikke udtømmende) 

 

Hovedopgaver for skolens ledere 

Hver leder er tillagt et ansvar og er række hovedopgaver. Fordelingen er ikke statisk, og der kan ske forskyd-

ninger mellem lederne. Opgavefordelingen tager udgangspunkt i en firdeling af skolens ledelsesopgaver. 

 



 

Side 4 af 8 

Skolelederen 

  

Skolelederen skal forestå ledelsen af skolen og har ansvar for: 

 

A. Strategisk ledelse 

 Realisering af folkeskoleloven 

 Indfrielse af de kommunale skolepolitiske mål 

 Afbalancere interesserne mellem skolen, ansatte, skolebestyrelsen, forældre, elever og det øvrige 

kommunale skolevæsen 

 Kommunikation og dialog med forvaltningen 

 Synliggørelse af skolens værdisæt og tegning af skolens profil i forhold til lokalsamfund og forældre 

 Fælles udvikling af skolen 

 Udarbejdelse af skoleplan, udviklingsaftale 

 

B. Personaleledelse og pædagogisk ledelse 

 Personaleledelse af viceskoleleder, afdelingsleder og lærere/pædagoger  

 Personalepolitik  

 Udøvelse af sit arbejde i samarbejde/dialog med medarbejdere, herunder at fungere som formand for 

PU, MED-udvalg, og Sikkerhedsudvalg 

 Hensigtsmæssig ansvars- og kompetencefordeling med viceskoleleder og afdelingsleder 

 Uddelegering af opgaver og ansvar til ledere og øvrige ansatte 

 Ledelse af skolens pædagogiske retning og profil  

 Pædagogiske arrangementer  

 Medarbejdersamtaler ledere 

 Nærmeste leder af mellemtrinnet 

 Medarbejdersamtaler lærere iht. arbejdsdeling med viceskoleleder og afdelingsleder 

 Skoleårets planlægning, principper, fagfordeling 

 Sammensætning af områder og dobbeltårgang  

 Konkret beslutningstagen vedrørende vidtrækkende beslutninger for skolens elever 

 Dialog og samarbejde med skolens lærer/pædagogteams 

 Strategi for kompetenceudvikling af lærere/pædagoger  

 Anvendelse og udvikling af medarbejdernes kvalifikationer via formulering af klare mål og feedback 

på opgaveløsningen efter aftalt arbejdsdeling med viceskoleleder og afdelingsleder 

 Samarbejde med Seminariet og praktikkontaktperson 

 Opfølgning på elevfravær  

 Pædagogisk sparring 

 Ansættelser 

 

C. Samarbejde med skolens interessenter 

 Udarbejdelse af forslag til skolebestyrelsen vedrørende principper for skolens virksomhed  

 Udmøntning af principper vedtaget af skolebestyrelsen 

 Sparring samt tilrettelæggelse og gennemførelse af møder med skolebestyrelsen 

 Kommunikation og rammer herfor med skolens forældre, skolebestyrelsen og lærere/pædagoger/TAP 

samt med det omgivende lokalsamfund om skolens virksomhed, værdier og holdning 

 Samarbejde med og initiativer i forhold til den Åbne Skole; lokalsamfundet og det omgivende samfund 

 Ledermøder 
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Viceskolelederen (souschef og stedfortræder) 

 

Viceskolelederen har ansvaret for: 

 

A. Administrativ ledelse 

 Skolens interne og eksterne administration 

 Behovsvurdering vedrørene IT i undervisningen og i administrationen 

 Sekretariatsopgaver ift. skolebestyrelsen 

 Ordstyrer i MED-udvalget, på Kontormøder 

 Budget og regnskab i samarbejde med skolens øvrige ledere 

 Analyse- og udregningsopgaver, herunder økonomiske konsekvensberegninger 

 Personaleadministration, herunder overenskomster, arbejdstidsplaner, lærertimefordelingsplan, vikar-

administration, sygefravær 

 Administrative opgaver i forbindelse med eleverne, herunder prøver 

 Ansvar for indkøb af undervisningsdel 

 Anskaffelse og vedligeholdelse af IT 

 

B. Personaleledelse og pædagogisk ledelse 

 Dialog og samarbejde med skolens lærerteams i samarbejde med afdelingsleder og skoleleder 

 Personaleledelse af lærere  

 Leder for TAP 

 Nærmeste leder af udskolingen 

 Målfastsættelse for de enkelte klasser og hold samt opfølgning og løbende evaluering iht. Nye For-

enklede Fælles mål i samarbejde med afdelingsleder og skoleleder 

 Medarbejdersamtaler lærere iht. arbejdsdeling med viceskoleleder og afdelingsleder 

 Skoleårets planlægning, tidsplan, skema og arbejdsplaner  

 Pædagogisk sparring 

 Leder af kompetencecenteret, herunder samarbejde med eksterne parter, PPR mv. 

 Løbende vurdering af undervisningsmaterialer i samarbejde med fagkoordinatorer og læringsvejleder 

 Opfølgning på elevfravær 

 Oplæg og redegørelser til skolebestyrelse, skoleleder m.fl. 

 Ansættelser 

 

Afdelingsleder 

 

Afdelingsleder har ansvar for: 

Strategisk ledelse i forbindelse med udvikling og projekter i SFO. 

 

A. Personaleledelse og pædagogisk ledelse 

 Etablering og udvikling af pædagogteam 

 Ledelse og fordeling af arbejdet i SFO 

 Medarbejderudviklingssamtaler og teamsamtaler 

 Strategi for medarbejdernes kompetenceudvikling i SFO 

 Målfastsættelse for SFO samt opfølgning og løbende evaluering iht. budgetmål mv.  

 Nærmeste leder af indskolingen 
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 Leder af Pædagogisk læringscenter 

 Dialog og samarbejde med skolens lærerteams  

 Personaleledelse af lærere, pædagoger 

 Anvendelse og udvikling af medarbejdernes kvalifikationer via formulering af klare mål og feedback 

på opgaveløsningen  

 Målfastsættelse for de enkelte klasser og hold samt opfølgning og løbende evaluering iht. Nye For-

enklede Fælles mål  

 Nationale trivselsmåling og nationale test samt skolens og kommunens vurderings materialer 

 Opfølgning på årsplaner  

 Opfølgning på elevfravær 

 Skoleårets planlægning, principper, tidsplan, skema 

 Pædagogisk sparring 

 Pædagogiske arrangementer i SFO 

 Udviklingsarbejde 

 Oplæg og redegørelser til skolebestyrelse, skoleleder m.fl. 

 Praktik i SFO 

 Samarbejde med dagtilbud 

 Ansættelser 

 

Administrativ ledelse 

 Administration ifm. ledelse af SFO i samarbejde med skolens administration 

 Sekretariatsopgaver ift. MED-udvalget 

 Test og trivselsundersøgelser 

 

 

Administration/Skolesekretær: 

Administrationen varetager følgende opgaver med reference til viceskoleleder 

 

 Sekretariat for skoleledelsen 

 Budget og regnskab 

 Økonomistyring og budgetopfølgning 

 Elevadministration 

 Administration og sagsbehandling 

 Ansættelsespapirer 

 Vikarplan – sygemeldinger 

 Fraværserklæringer og raskmeldinger 

 Syge- og fraværsstatistik 

 Indkøbsaftaler og leasing 

 

 

Effektiv ledelse på Marienhoffskolen 

 

1. Ledelsen arbejder efter visioner, mål og realistiske handleplaner 

 

Det betyder, at ledelsen tager initiativer, skaber retning, samarbejder om mål for skolens indsats og elevernes 

udbytte, og fører skolen mod målene gennem forpligtende handleplaner. Vi er ambitiøse, tydelige og synlige. 
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2. Vi har fokus på resultater og effekter 

 

Det betyder, at vi bruger vores tid på at skabe resultater, der har en ønsket effekt. Vi samarbejder men spilder 

ikke hinandens tid. Vi analyserer, før vi er løsningsorienterede, vi er loyale overfor hinanden og vore beslut-

ninger. 

 

3. Vi udvikler sammen 

 

Det betyder, at vi inddrager rette vedkommende, at vi kommunikerer det vi gør, at vi lader ideer få en chance, 

og at vi bestræber os på at udvikle alles evner til gavn for skolens elever.  
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Vision og værdier 

 

Marienhoffskolen 

Vi danner fremtiden sammen 
 

MISSION 
 
På Marienhoffskolen  
 
- forventer vi, at eleverne forlader den danske folkeskole som dannede unge mennesker, der er blevet så 
dygtige, som de kan, og som er rustet til den fremtid, de bliver en del af. 
 
- oplever elever, lærere og forældre, at den sociale og faglige læring vægtes lige højt. 
 
- har vi et bredt og fremtidsorienteret læringssyn, hvor alle bidrager til at skabe et udfordrende, varieret, 
spændende og udviklende læringsmiljø med høj kvalitet.   
 
- arbejder de ansatte hele tiden ud fra præmissen om, at en sund socialisering er en integreret del af læ-
ringsmiljøet. 
 
- inddrager vi den moderne teknologi i skolens virke.  
 
- styrker vi elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer, og vi åbner skolen for det omkring-
liggende samfund 
 

VISION 
 
Marienhoffskolen er et kraftcenter i Ryomgård. 
 
Marienhoffskolen er en kulturskabende skole for alle børn i lokalområdet ved Ryomgård. 
 
Marienhoffskolen er den skole, du vælger for dit barn, når du ønsker, at det skal udvikle sine sociale og fagli-
ge kompetencer mest muligt. 
 
Marienhoffskolen vil opnå dette ved at favne alle elever og drive skole af høj kvalitet. 
 
Vi vil skabe forudsætninger for en attraktiv og lærende skole for medarbejdere, elever og forældre, med et 
højt niveau i alt hvad vi gør. 
 

KERNEVÆRDIER 
 
Marienhoffskolens kerneopgave er at udvikle elevernes læring og trivsel mest muligt. 
 
Vi møder eleverne med anerkendelse, rummelighed og respekt. 

Vi værner om, at eleverne er trygge, at de trives og indgår i aktive fællesskaber, hvor alle har et ansvar og 
tager hånd om hinanden.  

Samarbejde vægtes højt både internt og med omverdenen gennem dialog, hvor forskellige synspunkter an-

erkendes og udveksles i gensidig respekt. 

 

 

  
 


