
 

Rektor/VD sökes till Stiftelsen 
Lillgårdsskolan i Linköping – en 
kunskapande skola med temaprofil 

Stiftelsen Lillgårdsskolan är en föräldradriven friskola som grundades 1993. Stiftelsen förvaltas och 
företräds av en styrelse. Styrelsen har ett övergripande ansvar för organisation, ekonomi och 
förvaltning. Lokaler och mark ägs av Lillgårdsskolan AB 

Skolan tar emot elever från förskoleklass till år 6. Här finns plats för ca 200 elever. Vår pedagogiska 
grundidé är att verksamheten skall genomsyras av:  
GLÄDJE, KUNSKAPANDE, TRYGGHET, FANTASI OCH FRAMTIDSTRO.  
Skolan arbetar tematiskt och enligt bifrostinspirerat arbetssätt där det musiska lärandet ges extra 
utrymme. Den tematiska undervisningen sker åldersblandat.  
 
Arbetsuppgifterna innebär att du ska skapa förutsättningar så att alla elever ges möjlighet att nå de 
nationella målen. Viktigt är därför att du är drivande i det pedagogiska utvecklingsarbetet.  
Som rektor/VD, har du stora möjligheter att påverka skolans organisation och i viss mån även 
inriktning. Du leder och utvecklar skolans verksamhet utifrån mål uppsatta i nationella styrdokument. 
Du driver och deltar i många möten med kollegor, elever och föräldrar. Förtroendearbetstid och 
kvällsarbete förekommer. Du ansvarar tillsammans med Stiftelsens styrelse för löpande förvaltning 
och ekonomi. 
 
Vi förväntar oss att du har relevant högskoleutbildning. Goda kunskaper i pedagogiskt ledarskap är 
också en viktig förutsättning. Du måste kunna kommunicera utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv 
och vara respektfull i varje möte med elever, medarbetare och föräldrar. Du ska ha goda IT-kunskaper 
och lätt för att formulera dig muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Vi förväntar oss att 
du sätter din prägel på skolan, men det är viktigt att du håller fast vid skolans värdegrund och 
pedagogiska idé. Körkort med lägst behörighet B är ett krav. 
 
Det är meriterande att du har lärarexamen och skolledarerfarenhet med avslutat statligt 
rektorsprogram. Erfarenhet från arbete i friskola och annan chefstjänst är naturligtvis också 
meriterande. Goda kunskaper inom systematiskt kvalitetsarbete väger tungt liksom erfarenhet av att 
förena pedagogiska, personella och administrativa frågor i ett helhetsperspektiv. Du bör även ha 
erfarenhet av ekonomihantering och ekonomiuppföljning samt kunskaper om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  
 
Som person är du målinriktad, strukturerad, engagerad och har en god pedagogisk insikt. Du har ett 
prestigelöst sätt gentemot andra och värderar teamarbete högt. Du har förmåga att arbeta systematiskt 
med komplexa frågor. Du kommer ofta med idéer och har ett nytänkande. Som ledare är du tydlig och 
skapar engagemang och delaktighet. Du motiverar medarbetare och delegerar arbete för att nå 
gemensamma mål och driva skolans utveckling. Du har en förmåga att prioritera, för att nå uppställda 
mål, utifrån tilldelade resurser i perioder av högt tempo. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.  
 
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde 
enligt överenskommelse.  
 
Kontaktpersoner styrelseordförande Karin Forsberg tfn 070-255 66 22 , vice ordförande Henric 
Lagercrantz 070-681 91 31 och nuvarande rektor Kjell-Erik Sjöstedt  070- 258 96 79. 

Välkommen med din ansökan som du skickar till ansokan@lillgardsskolan.se.   
Bifoga CV och personligt brev samt ange löneanspråk i din ansökan.  
Sista ansökningsdag är 27 januari 2020.   


