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 Opdragsgiver Grindsted Landbrugsskole 
 

 Adresse Grindsted Landbrugsskole  
  Tronsø Parkvej 40 
  7200 Grindsted 
  Tlf. 75 32 07 22 
  www.grindstedlandbrugsskole.dk/ 
 
 
 Stilling Forstander 
 
 
 Refererer til Bestyrelsen 
 
 
 Ansættelsesforhold Stillingen er indplaceret i lønramme 36, og lønnen 

forhandles på baggrund af kvalifikationer og erfaringer. 
Tiltrædelse forventes 1. august 2022. 
 
Tiltrædelse: 1. august 2022  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Bestyrelsesformand Tage Schmidt, tlf. 29 43 47 18  

 
  Associeret partner Lars Bo Pedersen, MUUSMANN A/S 

Tlf. 40 22 87 18 
 
  Se Grindsted Landbrugsskole hjemmeside 

www.grindstedlandbrugsskole.dk/ 
 
 
 Ansøgningsfrist Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 23.59 
 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Tirsdag den 17. maj 2022 
  Test: Torsdag den 19. maj 2022 

 2. samtaler: Onsdag den 25. maj 2022 

 

 

file:///C:/Users/sas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/88C5UA9D/www.grindstedlandbrugsskole.dk/
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Indledning  

Grindsted Landbrugsskole er en selvejende uddannelsesinstitution beliggende i Billund Kommune. 
Grindsted er med knap 10.000 indbyggere den største by i kommunen, og er derfor også 
handelscentrum for et stort opland. Skolens traditioner og historie strækker sig tilbage til 1961, hvor 
skolen første gang slog dørene op for elever i et fællesskab med en husholdningsskole.  

I dag deler Grindsted Landbrugsskole adresse, medarbejdere, faciliteter, bygninger og arealer med 
TronsøSkolen, som er en efterskole og en fri fagskole. Samarbejdet mellem de to skoler er et vigtigt 
omdrejningspunkt for den nye forstander. Man har således en forstanderkollega, med mulighed for 
ledelsesmæssig sparring, og et samspil om fælles opgaver og udvikling af synergier skolerne imellem. 
Den fælles adresse giver mulighed for fælles faciliteter og flere faglige muskler til den fælles drift. 

Grindsted Landbrugsskole har ambitioner om at bidrage til udviklingen af fremtidens landbrug, hvor 
der både er fokus på landbrug og fødevarer af høj kvalitet, samtidig med at der ydes et væsentligt 
bidrag til grøn omstilling og klimaindsatsen.  

Skolen hviler på et fundament af høj faglighed og nyeste viden om moderne landbrug, og Grindsted 
Landbrugsskole har i mere end 60 år uddannet kompetente unge inden for landbrug, natur og miljø, og 
det er fortsat ambitionen at levere høje faglige standarder inden for landbrugsområdet. Skolen kan og 
vil fortsat være med til at præge fremtidens landbrug. 

Skolen er karakteriseret af engagerede ildsjæle både i bestyrelsen og medarbejdergruppen, og der er 
en god kultur og oplevelsen af en god arbejdsplads med plads til den enkelte. Et skarpt blik på 
fremtidige behov i erhvervet er tydelige pejlemærker for undervisningen, hvor kompetente 
undervisere med fingeren på pulsen er centrale omdrejningspunkter.  

Skolen har generelt en god og sund økonomi, og der skal fortsat være fokus på økonomi og styring, 
som et fundament for at skabe det faglige miljø og den faglige udvikling skolen ønsker.  

Eleverne er i fokus for al aktivitet, hvor de udfordres og lærer med både hænder og hoved – gennem 
tætte relationer til undervisere og læremestre, på virksomhedsbesøg og med teoritimer i mark, stald 
og værksted. Skolen lægger vægt på, at hver enkelt elev får de bedste muligheder for at udvikle sine 
kompetencer. 

På Grindsted Landbrugsskole er der en tydelig kultur båret af faglighed og fællesskab. Det er samtidig 
en vigtig del af skolens liv, at en meget stor del af eleverne bor på skolen. Kostskoleelementet tilfører 
skolen en særlig dimension og giver mulighed for at danne tætte relationer til eleverne. 

Der er samtidig gode rammer for at udfolde sig socialt og fysisk i fritiden, hvor der er adgang til fx en 
lang række sportsfaciliteter og eget fitnesscenter, samt afholdelse af fælles caféarrangementer m.v. 

Der er i dag ca. 80 årselever på skolen, hvoraf ca. 60 bor på kostskolen. Omsætningen var i 2021 på 19 
mio. kr. 

Der kan læses meget mere om Grindsted Landbrugsskole på www.GrindstedLandbrugsskole.dk. 

Her kan du blandt andet læse skolens organisationsplan, hvor skolens værdigrundlag, mission og 
vision fremgår sammen med en uddybet beskrivelse af blandt andet opgavefordeling m.v.  

 

http://www.grindstedlandbrugsskole.dk/
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Grindsted Landbrugsskoles værdigrundlag, mission og vision 

Grindsted Landbrugsskole er en ambitiøs og seriøs skole, der stræber efter at levere den bedst mulige 
undervisning og de bedste rammer for ophold på kostskolen. Skolens værdigrundlag, mission og 
vision er en vigtig del af afsættet for det daglige liv på skolen – både fagligt og socialt.     

Skolens værdigrundlag 

▪ Faglighed - vi er fagligt i front og stiller høje krav til eleverne.  
▪ Fællesskab - den enkelte føler sig godt tilpas og udvikler sig menneskeligt og socialt.  
▪ Muligheder - positiv tilgang til alle udfordringer - når en dør lukkes åbnes en anden.  

Skolens mission  

Grindsted Landbrugsskole uddanner landmænd, som kan og vil drive områdets – såvel som landets – 
landbrug i næste generation.  

Skolens vision  

Det er vores mål, at  

▪ Landmænd, der uddannes på Grindsted Landbrugsskole, er blandt de allerbedst uddannede i 
Danmark.  

▪ Elever, som går på Grindsted Landbrugsskole, opbygger venskaber og relationer, som vil 
hjælpe dem i deres aktive liv.  

▪ Grindsted Landbrugsskole vil aktivt medvirke til elevernes dannelse og til at give dem et 
positivt livssyn.  

Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag  

På Grindsted Landbrugsskole fremmer vi udviklingen af et fagligt og socialt fællesskab gennem et 
tillidsforhold mellem lærer og elev på baggrund af værdierne: faglighed, fællesskab og muligheder.  

Vi underviser den enkelte elev i et differentieret læringsmiljø, så han/hun udvikler sig engageret og 
går i front med initiativer og tager ansvar for fællesskabet, sig selv og egen læring. Vi inspirerer 
eleverne til at udforske og løse faglige og menneskelige problemstillinger 

Fakta om Grindsted Landbrugsskole 

Uddannelse på Grindsted Landbrugsskole kan åbne mange døre. Via landmandsuddannelsens 
grundforløb, hovedforløb, EUX og Produktionslederuddannelse klædes eleverne grundigt på, idet 
arbejdet med dyr, planter, maskiner, økonomi, natur og miljø står centralt. Uddannelsen giver således 
mulighed for at sætte aftryk på natur, miljø og klima, og de fleste ender med job som for eksempel 
landmand, produktionsleder, rådgiver, salgs-, service- eller forsøgsmedarbejder. Med EUX-
uddannelsen, hvor landbrugsuddannelsen kombineres med gymnasiale fag, er der mulighed for at 
læse videre på universitetet til for eksempel dyrlæge, agronom eller tage en lederuddannelse.  

På skolen veksler undervisningen mellem teori og praktisk undervisning og der er som på alle andre 
uddannelsesinstitutioner udstrakt brug af IT og teknologi i undervisningen.  

Grindsted Landbrugsskole beskæftiger 15 lærere og 10 administrative medarbejdere og pedeller, og 
den årlige omsætning var i 2021 på 19 mio. kr. Hertil kommer, at indkvartering/kostafdeling, køkken og 
rengøring, som hører under TronsøSkolens forstander, leverer service og sund mad til begge skoler.    
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Der kan læses mere grundlaget for skolens drift på www.GrindstedLandbrugsskole.dk 

Ledelse og organisation 

Grindsted Landbrugsskole ledes af en bredt sammensat bestyrelse med indsigt i uddannelse og 
erhvervet m.v. Tage Schmidt er bestyrelsesformand og aktiv inden for erhvervet. Du kan se de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer på skolens hjemmeside. Forstanderen kommer til at indgå i et tæt 
samarbejde med en bestyrelse med stor viden og indsigt, ligesom forstanderen for TronsøSkolen er 
en særdeles vigtig samarbejdspartner, særligt i relation til de fælles budgetter og de fælles opgaver 
der binder skolerne sammen.  

Grindsted Landbrugsskole ledes i det daglige af forstanderen i et tæt samarbejde med skolens øvrige 
ledere. Forstanderen har det overordnede og endelige ansvar for drift, udvikling og ledelse af 
Grindsted Landbrugsskole med reference til bestyrelsen. 

Forstanderens overordnede og væsentligste opgaver 

Forstanderen har som nævnt det overordnede ansvar for drift, udvikling og ledelse af Grindsted 
Landbrugsskole med reference til bestyrelsen. Forstanderen skal sikre en solid drift og 
uddannelse af bedste kvalitet, båret af høj faglighed, hvor engagement,  sammenhold og stærke 
sociale bånd er en del af fundamentet for skolen – både for elever og medarbejdere. Grindsted 
Landbrugsskole er samtidig præget af sektorens udfordringer, hvor især rekruttering af nye 
elever til erhvervet og skolen er en vigtig opgave for forstanderen. 

I blandt andet den årlige resultatkontrakt sættes der fokus på forskellige indsatsområder, og 
resultatkontrakten mellem bestyrelse og forstander fremgår af skolens hjemmeside. Aktuelt er der i 
resultatkontrakten fokus på: økonomisk opfølgning, styrke optaget af elever, udvikling af 
undervisningen i relation til grøn omstilling, tydeliggørelse af læringsmål, styrket fokus på feedback til 
eleverne, fastholdelse af det lave frafald. 

Der er mulighed for og en forventning om, at den nye forstander deltager i undervisningsaktiviteter, 
som en del af kontakten til eleverne. Af hensyn til ledelsesopgaven vil undervisningen være i 
begrænset omfang, og det er ikke afgørende inden for hvilket/hvilke fag.  

Som det er nævnt ovenfor er samspillet med TronsøSkolen af stor vigtighed, og de to forstandere skal 
i fællesskab arbejde målrettet for at skabe og udvikle synergier skolerne imellem.  

Grindsted Landbrugsskole er - samtidig med at være en uddannelsesinstitution af højeste kvalitet 
med gode fysiske rammer - også en kostskole med 60 kostelever. En højt prioriteret opgave for 
forstanderen er derfor at sikre gode og faste rammer for trivsel og almen dannelse, således at de 
unge får de bedste muligheder for at udvikle sig både fagligt og menneskeligt som en del af deres 
ophold på Grindsted Landbrugsskole. Det er derfor vigtigt, at forstanderen er synlig overfor eleverne 
og tegner kostskolen indadtil og udadtil som en tydelig leder, der lægger linjen for, hvilken kultur der 
skal være - både når man har undervisning, og når man har fri. 

Det er essentielt, at forstanderen er opmærksom på nye tendenser, således at krav og forventninger 
fra erhverv og omgivelser kan imødekommes og adresseres i den løbende udvikling af uddannelsen og 
undervisningen. De nye tendenser skal omsættes til handling, og forstanderen skal kunne formidle 
meningen med nye aktiviteter, således at der skabes engagement, forståelse for nødvendige tiltag og 
ejerskab blandt elever og medarbejdere. En af hovedopgaverne er derfor også at fastholde og fortsat 

http://www.grindstedlandbrugsskole.dk/kvalitet
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udvikle et stærkt læringsmiljø i samarbejde med resten af organisationen, hvor forstanderen skal gå 
ind og sætte et tydeligt præg.       

Forstanderen skal understøtte det gode samarbejde i skolens samarbejdsudvalg og 
arbejdsmiljøudvalg, og helt generelt arbejde for at sikre trivsel og løbende kompetenceudvikling af 
alle skolens medarbejdere.  

Forstanderen skal være en samlende leder, der går forrest. Som ambassadør for skolen skal man 
være en aktiv og synlig figur i forhold til de eksterne relationer. Det gode samarbejde med andre 
aktører, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere i lokalområdet skal 
fastholdes. Og det er vigtigt at forstanderen er med til at profilere og sælge skolen udadtil, blandt 
andet med henblik på tiltrækning af nye elever. 

Samtidig skal Grindsted Landbrugsskole sætte aftryk på fremtiden – både i relation til uddannelse og 
udviklingen i erhvervet. Grindsted Landbrugsskole og dermed forstanderen må gerne have 
holdninger, således at fremtiden for erhverv og uddannelse påvirkes og formes.  

Forstanderen skal etablere et tæt samarbejde med bestyrelsen på et strategisk niveau og med en 
involverende tilgang, hvor bestyrelsens indsigt, kompetencer og erfaringer anvendes til at udvikle 
skolen. I betjeningen af bestyrelsen er det desuden vigtigt, at der løbende formidles status for skolens 
drift, idet forventningen samtidig er, at forstanderen selv træder i karakter og træffer de nødvendige 
daglige driftsmæssige beslutninger.   

Forstanderen skal sikre den økonomiske styring og planlægning. Skolen har en sund økonomi, men 
det er vigtigt at styring og løbende opfølgning har forstanderens opmærksomhed. Ressourcerne skal 
anvendes effektivt, samtidig med at det høje kvalitetsniveau skal fastholdes. Grindsted 
Landbrugsskole skal fortsat være en markant institution, der leverer uddannelse af bedste kvalitet. 
Det er derfor også vigtigt, at forstanderen kan skabe det nødvendige økonomiske råderum til den 
fortsatte udvikling. 

Af skolen organisationsplan fremgår følgende væsentlige opgaver og ansvarsområder for 
forstanderen i punktform, idet flere er udfoldet ovenfor: 

1. Har det pædagogiske ansvar jf. Erhvervsskoleloven (Lov om institution for erhvervsrettet 
uddannelse).  

2. Leder skolen i overensstemmelse med bestemmelser i love, bekendtgørelser og cirkulærer 
vedr. skolen drift.  

3. Er ansvarlig for den daglige økonomi, på baggrund af den af bestyrelsens godkendte 
budgetrammer.  

4. Udarbejder hvert år i samarbejde med TronsøSkolens forstander, et budget som forelægges 
bestyrelsen til godkendelse. Dispositioner der væsentlig afviger fra dette budget, skal 
forelægges bestyrelsen til godkendelse.  

5. Ansætter og afskediger det faste lærerpersonale efter gældende regler.  

6. Har ansvaret for hele institutionens bygningsdrift herunder ansættelse og afskedigelse af 
personale.  

7. Har overordnet ansvar for skolernes administration og i samråd med TronsøSkolens 
forstander ansættes og afskediges personale.  
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8. Skal sikre en optimal undervisning gennem fortsat udvikling af lærernes faglige- og 
pædagogiske niveau – herunder sikre at undervisningen foregår i et stimulerende studiemiljø.  

9. Har ansvaret for skolens interne og eksterne markedsføring – herunder at sikre at skolen 
gennem sine markedsføringstiltag skaber efterspørgsel efter sine uddannelser.  

10. Har ansvaret for at skabe korpsånd blandt personale og elever – herunder sikre en dagligdag 
præget af trivsel, engagement og motivation.  

11. Ansvarlig for den pædagogiske ledelse i samarbejde med inspektør. 

 

Ledelsesmæssige og personlige kvalifikationer 

Det er en fordel, men ikke et krav, at den nye forstander har ledelseserfaring, alternativt skal 
talentet og interessen for ledelse være tydeligt. Erfaring med uddannelse og erhvervsskoler samt 
kendskab til landbrugssektoren og tilknyttede erhverv vil vægtes positivt, lige som erfaring med 
ledelse af kostskole er et plus. Endelig er det helt afgørende, at forstanderen har et stort hjerte 
for de unge og brænder for at give eleverne den bedst tænkelige hverdag på Grindsted 
Landbrugsskole med fokus på trivsel, dannelse, læring og udvikling.  

Forstanderen skal som person være rummelig og kunne stå fast under pres og samtidig være en 
leder, der med gennemslagskraft, karisma og handlekraft kan brænde igennem både internt i 
forhold til elever og medarbejdere og eksternt i forhold ti l skolens interessenter. Dette 
kombineret med en empatisk, delegerende, involverende og lyttende ledelsesstil , hvor særdeles 
stærke samarbejdsevner er helt afgørende.   

Forstanderen skal have gode strategiske evner samt stærke kommunikative og relationelle  
kompetencer, der kombineret med tilstedeværende og nærværende ledelse kan sætte en tydelig 
retning for skolen. Den nye forstander skal desuden være en stærk og synlig person, som trives i 
lederrollen og agerer med autoritet samt naturlig og positiv gennemslagskraft. Forstanderen skal 
være udadvendt, handlekraftig og samtidig fremstå uformel, empatisk og rolig i samspillet med 
andre. 

De stærke relationelle kompetencer og gode samarbejdsevner er vigtige, så omgivelserne både lytter 
og føler sig inddraget. Forstanderen skal være i stand til at fungere professionelt i mange forskellige 
faglige og ledelsesmæssige fora og på mange forskellige niveauer – i både formelle og uformelle 
sammenhænge. 

Endelig er det helt afgørende, at forstanderen har en passion for lan dbruget og eleverne, hvor 
både det sociale og faglige engagement i forhold til skole, kostskole og lokalområdet ses tydeligt.  
Forstanderen skal være i stand til at tale med eleverne i øjenhøjde, og helt naturligt udvise en dyb 
respekt for deres erfaringer, forudsætninger og ståsted i livet.  

Grindsted Landbrugsskole søger derfor en forstander, hvor følgende kvalifikationer og personlige 
egenskaber er værdsat - i ikke prioriteret rækkefølge, men som et samlet hele:  

▪ Strategisk stærk leder og en synlig og samlende figur på skolen, der kan sætte tydelig fælles og 
sætte handling bag ordene.  

▪ Tilstedeværende og nærværende ledelsesstil. 

▪ Erfaring med at drive kostskole er et stort plus. 
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▪ Kunne og ville unge mennesker, forstå dem, se dem og være nærværende med dem – og samtidig 
sætte sig i respekt med konsekvens og handling på en måde, så eleverne stadig kommer til 
forstanderen, når der er brug for det. 

▪ Bevidst om egen styrker og kvalifikationer – og forstå at sætte andre i spil, således at de 
eksisterende kompetencer anvendes. 

▪ Personlig gennemslagskraft og vilje til at gå forrest som en synlig leder, der viser engagement og 
nærvær i opgaveløsningen. 

▪ Kunne bevare ro og overblik i pressede situationer – og have mod til at prøve nyt. 

▪ Anerkendende ledelsesstil, der formår at involvere både medarbejdere og elever i beslutningerne 
og som præges af en åben, tillidsbaseret, lyttende og engagerende tilgang. 

▪ Gode kommunikations- og formidlingskompetencer på alle niveauer og i alle sammenhænge - 
herunder evne at formidle, hvor uddannelsesområdet og erhvervet bevæger sig hen, og hvilken 
betydning det har for Grindsted Landbrugsskole. 

▪ Formå at opnå legitimitet blandt medarbejderne. 

▪ Menneskeklog med rummelighed, empati og forståelse for mennesker og samtidig uformel, åben 
og tilgængelig.  

▪ Indsigt i uddannelsessektoren og erhvervet og erfaringer med at indgå i samarbejde med 
sektoren, myndigheder, ministerier, kommuner, øvrige uddannelsesinstitutioner, mv. er et plus 

▪ Undervisningskompetence i eteller flere relevante fag, hvilke er ikke afgørende. 

▪ Forståelse for og kendskab til landbrug eller andre selvstændighedskulturer og dermed blik for 
tendenser, og hvor erhvervet bevæger sig hen. 

▪ Erfaring med bestyrelsesbetjening er en fordel, men ikke afgørende, så længe lyst og interesse er 
til stede. 

▪ Forretningsorienteret med indsigt i og forståelse for arbejdet med økonomi og budgetlægning 
m.v. – vigtigt med blik for de økonomiske sammenhænge, så der skabes sikker drift og råderum til 
udvikling. 

Der forventes en relevant uddannelsesmæssig baggrund, men erfaringer og resultater vægtes 
højere. 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 

 


