Betelskolan på Hönö i Göteborgs skärgård söker
en rektor för grundskola/fritidshem
Arbetet som rektor på Betelskolan innebär att du kan utöva ett ledarskap nära elever och
medarbetare. Du fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra
skillnad för eleverna. Du har också ett engagemang för skolans kristna inriktning och
förmågan att leda och utveckla verksamhetens kristna profil.
Du kommer att ha ansvar för en arbetsgrupp på ca. 25 personer från förskoleklass upp till
årskurs nio inom hela skolområdet, inklusive fritidshemmet. I uppdraget ingår ekonomipersonal och arbetsmiljöansvar och du kommer att ha fokus på att utveckla
undervisningens och lärmiljöns kvalitét utifrån resultat och mål. Vidare kommer du att
arbeta nära den samlade elevhälsan för att stödja det förebyggande och främjande
arbetet.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla verksamheten med fokus på att:
•
öka kvaliteten i undervisningen
•
utveckla verksamhetens kristna profil
•
skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat
•
utveckla skolans profil inom musik/drama
KVALIFIKATIONER
• Högskoleexamen om minst 180 hp med pedagogisk inriktning
• Ledarerfarenhet
• Minst fyra års erfarenhet av arbete i skolan
• Kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument som rör skolan
• Insikt om ekonomistyrning och resursfördelning
• Insikt om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret
Du behöver vara lösningsfokuserad vilket kräver att du på ett effektivt sätt kan identifiera
och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt
eget ansvarsområde samt sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större
sammanhang. Vidare ser vi att du är bekväm i sociala kontakter, såväl informella som
formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

Ansökan:
Din ansökan vill vi ha till den 31 augusti 2021.
Skickas till: Betelskolan, Ordföranden, Lindblomsvägen 21, 475 42 Hönö
E-post: ordforande@betelskolan.nu
Tillträde enligt överenskommelse.

Fakta om Betelskolan
Betelskolan är en friskola, den enda i Öckerö kommun.Huvudman för skolan är
Betelförsamlingens Skolstiftelse. Betelskolan drivs på kristen grund och har därför en konfessionell
inrikting i utbildningen. I denna inrikting ingår morgonsamling samt en lektion i kristendom varje vecka.
Skolan startades läsåret 97/98. Läsåret 09/10 flyttade skolan till den nuvarande adressen och bytte
namn till Betelskolan. Verksamheten med ca. 200 elever, omfattar förskola, grundskola och

fritidshem. Skolan har två rektorer, en för förskolan och en för grundskolan.

Åk. F-6 håller till i tillfälliga paviljonger, men nya lokaler kommer att börja byggas i höst. Högstadiet
finns i bottenvåningen i Betelkyrkan.
Betelskolans koncept bygger på en människo- och kunskapssyn med ledorden "Olika och lika unika".
Målsättningen är att tillvarata elevernas styrkor och vägleda dem vidare i såväl kunskapsutveckling som
social utveckling.
Betelskolans värdegrund är: Trygghet, kunskap och kreativitet som viktiga byggstenar i skolans
arbetssätt. Utan TRYGGHET kan man inte ta in kunskap, därför är skolans första uppdrag att eleverna
kan känna sig trygga i skolan. Att eleverna utvecklar sin KUNSKAP är skolans huvuduppdrag. Genom
att arbeta KREATIVT ökar förutsättningarna för att eleverna ska ta in kunskap. Alltså behövs alla tre
delarna för att varje elev ska få en så god skoltid som möjligt.
För att skapa närhet och trygghet har en klass i Betelskolan max 20 elever. I verksamheten har drama
och musik en framträdande roll. Eleverna har utökad tid i musik från åk 3 då de börjar spela ukulele.
Från åk 6 lär de sig grunderna på akustisk gitarr och får prova att spela trummor, elgitarr, bas och
keyboard. Varje år ordnas skolövergripande projekt, bland annat Barnens Teaterdag.
Är Du kanske vår nya rektor? Är Du intresserad och vill veta mer om Betelskolan?
Hör av dig till ordförande Enar Olsson,
tel. 0709 148204
E-post: ordforande@betelskolan.nu
Hemsida: www.betelskolan.nu

