
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SFO-leder til Kolding Realskole 

-med tiltrædelse snarest muligt. 

 
Vi søger vi en leder til vores SFO – en SFO der vil være Danmarks bedste. 

  

Kolding Realskole er en kulturbærende skole, hvor faglig kvalitet og dannelse er grundlaget. Vores mål 

er at skabe de bedste rammer for, at eleverne udvikler sig, samtidig med at de lærer at indgå i 

fællesskaber, hvor de er aktive, ordentlige og deltagende. Vores værdier – faglighed, ordentlighed, 

glæde, dedikation og mod – står ikke blot på papiret, men findes og lever i vores hverdag med 

hinanden og med eleverne. 

  

Når skoledagen slutter, har børnene brug for sociale fællesskaber i et inspirerende pædagogisk miljø. 

Skolens SFO har hjemme i skønne omgivelser nær Kolding Å-dal med gode faciliteter både ude og 

inde. Vi er en lille personalegruppe, og derfor er samarbejde og højt engagement vigtigt. Vi tilbyder et 

godt kollegialt sammenhold, hvor både det faglige og det sociale fylder i vores daglige samvær. 

Som SFO-leder på Kolding Realskole vil du have stor mulighed for at være med til at forme og udvikle 

vores SFO – i samarbejde med skolens ledelse og personalet i SFO. 

  

Om dig 

 Du er uddannet pædagog og er faglig dygtig 

 Du har erfaring med at lede en SFO og motivere og engagere medarbejderne 

 Du brænder for at skabe et pædagogisk miljø for skolens yngste børn – et miljø der bygger på 

skolens værdier og giver børnene et aktivt fritidsliv 

 Det falder dig naturligt at være i øjenhøjde med børn og voksne 

 Du er god til kommunikation og relationsdannelse 

 Du kan se dig selv indgå i et lederteam med lederne på skolen 

 Du er stabil, fleksibel og tager ejerskab over Kolding Realskoles værdier 

 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og FSL. Løn i henhold til gældende 

overenskomst. 

Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes elektronisk til 

akv@koldingrealskole.dk mærket SFO-leder. 

Ansøgningsfrist er mandag den 1. juni 2020 kl. 12.00. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder 

Rikke Pal, mobil 23 23 34 30 / mail rp@koldingrealskole.dk 
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