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Mortenstua skole søker to avdelingsledere  
 

Arbeidssted 
Mortenstua er en skole som gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud til elever i 
aldersgruppa 6 til 16 år. Opplæring og SFO er organisert som et helhetlig tilbud.  
Skolen har ca 30 elever med store sammensatte lærevansker. Personalgruppa er tverrfaglig 
sammensatt med pedagoger, miljøterapeuter, assistenter og fysioterapeut. Personalet 
utgjør et høykompetent fagmiljø med bred erfaring i opplæring av barn og unge med 
spesielle behov.  
8 kommuner i Indre Østfold driver Mortenstua skole som enhet for opplæring, SFO og 
veiledning.  Skolen er et interkommunalt samarbeid hjemlet i lov om interkommunale 
selskaper 
Skolen ligger sentralt plassert på Mysen i Eidsberg kommune ca 6,5 mil fra Oslo. Skolen har 
et eget styre.   
 
Er du: 
- En tydelig leder med visjoner for skolens utvikling? 
- En leder med en lederstil som preges av involvering og samarbeid? 
- En leder som søker en utfordrende og viktig stilling i en unik skole? 
- En leder som utøver kunnskapsbasert ledelsesutøvelse? 
- En leder som er mestrings- og relasjonsorientert? 
 
 Da bør du søke avdelingsleder stilling ved Mortenstua skole! 
 
Arbeidsoppgaver 
- Avdelingsledere utgjør sammen med rektor skolens ledergruppe. 

- Ansvar for skolens SFO tilbud. 

- Stedfortreder for rektor. 

- Ansvar for pedagogisk innhold, organisering og tilrettelegging på avdelingen. 

- Det tillegges noe undervisning til stillingene. 

- Personalledelse på avdelingen herunder vikarordning og ressursforvaltning. 

 
Kvalifikasjoner 
- Krav i opplæringsloven om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må      

   være oppfylt. 

- Det er ønskelig med erfaring med den elevgruppen som Mortenstua skole skal ivareta.  

- Erfaring med utviklingsarbeid. 
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Personlige egenskaper 
Du har stort engasjement og arbeidskapasitet, som vil bidra til å bygge fellesskap, 
arbeidsmiljø og en ønsket organisasjonskultur sammen med de ansatte. Felles pedagogisk 
plattform utvikles i en samarbeidsorientert og kunnskapsbyggende læringskultur. 
 
- Lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen. 

- Tydelig og synlig avdelingsleder, som er opptatt av elevenes læring og de ansattes   

   læringsarbeid. 

- Løsningsfokusert med en proaktiv og målrettet tilnærming til utfordringer og  

   problemstillinger. 

- Evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft. 

- Har gode kommunikative ferdigheter og relasjonskompetanse. 

- Holdninger som fremmer anerkjennelse og jobbmotivasjon. 

 
Vi tilbyr 
- En spennende og utfordrende lederjobb. 

- En mulighet til å bygge ny administrasjon- og ledelsesstruktur i samarbeid med KS- 

   konsulent. 

- Konkurransedyktig lønn. 

- Trivelig arbeidsmiljø i landlige omgivelser.  

 
Arbeidsvilkår etter gjeldende reglement og tariffavtale. Lønn etter avtale. Politiattest kreves 
av den som får tilbud om stillingen. Prøvetid: 6 mnd. 
Skriftlig søknad sendes til Mortenstua skole, Symraveien 1, 1850 Mysen eller på mail til: 
post@mortenstua.no 
Søknadsfrist:  25.05.2017 
 


