
 

       Stillings- og kompetenceprofil  

 
 

 

       

 

 

 

 

 

Vicerektor 

Odsherreds Gymnasium  
November 2021 

  

 

 



Opdragsgiver Odsherreds Gymnasium 
    
Adresse  Åstoftevej 34 
   4550 Asnæs   
     
Stilling  Vicerektor for Odsherreds Gymnasium 
 
Refererer til Rektor 
 
Ansættelsen Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om aftale om 

ansættelse af chefer ved institutioner inden for 
undervisningsområdet 

 
   Tiltrædelse: 1. marts 2022 
    
Yderligere oplysninger MUUSMANN 
   Associeret partner i MUUSMANN, Lars Bo Pedersen 

Tlf. 40 22 87 18 
    
   Nuværende vicerektor og kommende rektor, Anette 

Bundgaard   
   Tlf: 20834209    

   
   Se også skolernes hjemmesider: 

https://www.odsherreds-gym.dk/ 
   https://eucnvs.dk/om-euc-nordvestsjaelland 
 
 
Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgningsfrist: onsdag den 5. januar 2022 
 
   Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
   Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 
    
   1. samtale: onsdag den 12. januar 2022 
   Testforløb: mandag den 17. januar 2022 
   2. samtale: mandag den 24. januar 2022 
 
   Kandidater til stillingen skal være indstillet på at 
   gennemføre et omfattende testforløb hos MUUSMANN. 
 

 

 

 

 

https://www.odsherreds-gym.dk/
https://eucnvs.dk/om-euc-nordvestsjaelland
http://www.muusmann.com/stillinger


Odsherreds Gymnasium – Kreativitet, Viden, Forskning og Udsyn  
Odsherreds Gymnasium har i mere end 40 år udviklet en stærk identitet og levende kultur med fokus 
på faglige udviklingsmuligheder hos både elever og medarbejdere. Gymnasiets grundlæggende 
mission er at sikre, at den enkelte elev udvikler sine studiekompetencer og almene dannelse mest 
muligt, så eleven har de bedste forudsætninger for at indgå i og aktivt bidrage til et demokratisk 
samfund. Derfor arbejder gymnasiet løbende med bl.a. kreativitet, viden, forskning og udsyn. 
Områder, som forankres i et godt og rummeligt læringsmiljø med høj faglig kvalitet, og som afspejler 
sig i de tiltag og indsatser, der iværksættes på skolen. Det er en vigtig del af gymnasiets DNA, at 
gymnasiet ofte formår at løfte vores elever fagligt og dannelsesmæssigt på tværs af fx sociale 
baggrunde og varierende uddannelsestraditioner i hjemmet. Det er et pejlemærke for Odsherreds 
Gymnasium at levere undervisning af høj faglig kvalitet og samtidig sikre, at det foregår i et rummeligt 
og motiverende læringsmiljø med plads til den enkelte elev.   

I 2020 dimitterede skolen 88 stx-elever og 33 hf-elever, og 39 elever afsluttede deres 10. klasse på 
skolen med en FP10 eksamen. Elevoptaget i 2021 var på 74 stx-elever, 43 hf-elever og 42 Gym10-
elever.  

2020 var det første år, hvor skolen dimitterede hf-studenter, og hf-udbuddet er nu en fast integreret 
del af skolens samlede aktiviteter. I 2021 etablerede gymnasiet en hhx-klasse i samarbejde med EUC 
Nordvestsjælland. Gymnasiet tilbyder således pt. fire uddannelser: Stx, hf, hhx og 10. klasse (Gym-10). 
Uddannelserne har hver især tilknyttet en række spændende og relevante studieretninger, fagpakker 
og valgfag.  

 

 

 

 

 

 

Odsherreds Gymnasiums overordnede værdigrundlag 

• Kvalitet i undervisningen prioriteres højt - 
fagligt og pædagogisk 

• Gensidig respekt mellem alle ansatte og 
elever 

• Miljøet prioriteres højt 

• Alle parter inddrages i beslutningerne 
• Internationalisering er på dagsordenen 
• Kreative og musiske aktiviteter prioriteres 

højt 
• Fast forankring i lokalsamfundet

Studiemiljø og rammer på Odsherreds Gymnasium  
På Odsherreds Gymnasium hersker en unik skolekultur, hvor traditioner, nærhed og indbyrdes 
kendskab mellem både lærere og elever er særlige egenskaber, som der værnes om. Der er sjældent 
langt fra tanker/ideer til handlinger fra både personale- og elevsiden, og der eksisterer generelt en 
åben og tillidsfuld kultur og ånd, som også præger forholdet mellem ledelse og medarbejdere. 

I slutningen af 2020 blev den årlige elevtrivselsmåling for stx- og hf-eleverne gennemført. 
Resultaterne viste, at der er god faglig og social trivsel på niveau med landsgennemsnittet. I projektet 
”Det professionelle studiemiljø” i 2020/2021 har lærerne i samarbejde med en ekstern konsulent 
afprøvet forskellige aktioner/tiltag i undervisningen med det overordnede fokus ’lysten til at lære’. 

Fakta om skolen – nøgletal  

Antal elever 2020-2021 344 

Antal medarbejdere (inkl. ledelse) 52 

Årsbudget, mio. kr. (2021)  33 mio.  

Gennemførselsprocent 2020 78% 

https://www.odsherreds-gym.dk/om-skolen/og-i-tal/elevtrivelsesundersoegelse/


De sociale og inkluderende fællesskaber vægtes højt på Odsherreds Gymnasium og har både et fagligt 
og socialt sigte: Efter skoletid tilbydes eleverne aktiviteter på tværs af uddannelserne – herunder 
filmfestivaler, musicals, sport, musik, klimaudvalg, gymnasiefester mv.  

På Odsherreds Gymnasium er der et ønske om at åbne verden op for eleverne – menneskeligt såvel 
som fagligt. Derfor lægges der vægt på, at dele undervisningen foregår ude af huset og i samspil med 
det omkringliggende samfund. Det involverer bl.a.  studierejser, Ungefolkemøde i Odsherred samt 
løbende samarbejder med eksterne parter. I skoleåret 21/22 har gymnasiet fx samarbejdet med bl.a. 
Forfatterskolen og Vallekilde Højskole.  

Gymnasiet er tilknyttet et talentprogram (ATU-programmet) for særligt talentfulde elever, der i et 
bredt 2-årigt diplomprogram tilbyder forelæsninger på universitetsniveau og workshops med 
forskere og topchefer inden for et bredt fagligt felt. Gymnasiet har ambitioner om i endnu højere grad 
at fokusere og udvikle indsatserne for de særligt talentfulde elever. 

Personaletrivsel og personalepolitik  
På Odsherreds Gymnasium er der generelt god trivsel og fællesskab blandt medarbejderne, og den 
generelle medarbejderanciennitet er forholdsvis høj. Odsherreds Gymnasium har 3 bærende 
principper for personalepolitikken:  
 
1. Åbenhed og gennemsigtighed 

Det er afgørende, at skolen og medarbejderne indgår i tæt dialog om planlægning og udførelse af 
alle arbejdsopgaver. Skolen tilstræber åbenhed, gennemsigtighed og tydelige 
forventningsafstemninger.  

2. Samtale og medbestemmelse 
Odsherreds Gymnasium ønsker at være en arbejdsplads, som er karakteriseret ved et stærkt 
fællesskab. Der vægtes fleksibilitet i planlægningen af arbejdsopgaver og mulighederne for at 
finde individuelle løsninger undersøges altid.  

3. Mening og retfærdighed 
Det er vigtigt, at alle medarbejdere oplever en mening og retfærdighed med de tildelte 
arbejdsopgaver. Det er et fælles ansvar, og det kræver løbende dialog om alle arbejdsopgaver. Det 
er også et mål, at skolen forholder sig til medarbejdernes livssituation på en måde, der muliggør at 
arbejde og privatliv kan hænge sammen. Skolen er imødekommende over for individuelle ønsker 
og arbejder også for, at ældre medarbejdere finder det attraktivt at fortsætte med at arbejde.  

 
Den seneste APV kan læses her.  
 
Et nyt Campus Odsherred  
I marts 2021 offentliggjorde Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland deres fælles planer om 
at fusionere. EUC Nordvestsjælland har i forbindelse med fusionen ændret navn til Nordvestsjællands 
Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Odsherreds Gymnasium skal således med sin særlige identitet og 
skoleånd indgå som en del af et samlet uddannelsescenter i Asnæs under samlebetegnelsen ’Campus 
Odsherred’.  Nordvestsjællands Erhvervs- og gymnasieuddannelsers nuværende 
erhvervsuddannelsescenter og 10. klasses-tilbud i Fårevejle rykker til Odsherred. Der vil være tale om 
en bygningsmæssig udvidelse af de eksisterende fysiske rammer på Odsherreds Gymnasium med stor 
respekt for de eksisterende og velholdte rammer. Odsherreds Gymnasium har løbende moderniseret 
både undervisningslokaler og fællesområder ud fra den betragtning, at de fysiske rammer er en 
væsentlig forudsætning for et godt fagligt miljø og social trivsel. 

https://www.odsherreds-gym.dk/wp-content/uploads/2021/01/APV-professionel_kapital2018.pdf
https://www.odsherreds-gym.dk/wp-content/uploads/2021/01/APV-professionel_kapital2018.pdf
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Baggrund for fusion 
Odsherred er bl.a. kendt for sin unikke natur, istidslandskabet, kysterne og den helt særlige 
kulturhistorie, som foruden de ca. 33.000 beboere også tiltrækker mange besøgende særligt i 
sommersæsonen. Af demografiske årsager er det dog afgørende for Odsherreds fremtidige udvikling, 
at der i højere grad end nu tiltrækkes borgere, som vil bo i Odsherred. Her spiller et uddannelsestilbud 
af høj kvalitet en stor rolle, da det kan medvirke til at fastholde unge og forældre i området og skabe 
nye muligheder, diversitet og grobund for generel udvikling i hele kommunen. 
 
Odsherreds Gymnasium er udfordret af den generelle demografiske udvikling i antallet af unge i 
Odsherred Kommune og af den stigende tendens til, at unge i Odsherred søger uddannelse uden for 
kommunen, samt at færre unge i kommunen generelt søger en gymnasial uddannelse. Der har derfor 
været behov for at gå nye veje for at sikre fremtidens både gymnasiale og erhvervsfaglige 
uddannelsesudbud i Odsherred. Hensigten med fusionen er, at uddannelsesinstitutionerne skal 
sammentænkes, og at der i fællesskab skal skabes et innovativt, dannende og bæredygtigt uddannel-
sesmiljø, der gavner både eleverne og hele området.  

Visioner for fremtidens Campus Odsherred  
 Campus Odsherred skal være et tidssvarende og bæredygtigt uddannelsestilbud, som reflekterer de 
kommende brugeres visioner og favner lokalsamfundet.  

Campus Odsherred skal kendetegnes ved:  

• Et innovativt, dannende og bæredygtigt uddannelsesmiljø, hvor de unge, ansatte og lokale er 
medskabere af campus. 

• Gode rammer for fællesskab og mangfoldighed med aktiviteter og liv i både skole- og fritid.  
• Campus Odsherreds nye identitet skal skille sig ud ved at understrege egnens lokale særkende 

og kvaliteter kombineret med en urban og kreativ vibe.  

Campus Odsherred skal tilbyde et lokalt forankret uddannelsesmiljø, som samtidig favner globale 
problemstillinger i selve uddannelsesprofilen. Campusmiljøet skal åbne sig mod det omkringliggende 
miljø, og de nye faciliteter skal gennem arkitektonisk og organisatorisk åbenhed tilføre både 
campusmiljøet og Asnæs mere byliv og styrke den samlede bosætning i Odsherred.  Du kan læse hele 
visionsdokumentet her. 

Kort om Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser  
Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser er en selvejende institution, som drives i 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a6385312-f338-476a-8061-8c89406e8132
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a6385312-f338-476a-8061-8c89406e8132


henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Udbuddet omfatter 
erhvervsuddannelser (primært inden for teknisk, merkantil og social- og sundhedsområderne), 
arbejdsmarkedsuddannelser (primært inden for det merkantile område, transportområdet, 
kranområdet og bygge- og anlægsområdet) samt tilgrænsende uddannelser samt gymnasiale 
uddannelser (HHX og HTX).  

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers vision er at sætte brugeren i centrum for 
uddannelse tæt på erhvervslivet og at være et førende og udviklingsorienteret uddannelsescenter 
med høj faglig kvalitet. Du kan læse mere om Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser 
her og læse den samlede strategi her. 

Fakta om Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser: 

 

Organisation og ledelse – Odsherreds Gymnasium  
Ledelsen på Odsherreds Gymnasium er organiseret som et ledelsesteam bestående af rektor, 
vicerektor og to pædagogiske ledere. Skolens drift og økonomistyring understøttes af to 
administrative medarbejdere. I forbindelse med fusionen vil skolens administration, IT-drift mv. 
understøttes via samarbejdet med Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.  
 
I forbindelse med fusionen bliver nuværende rektor for Odsherreds Gymnasium (Niels-Peter Babalola 
Andersson) gymnasiedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers tre 
gymnasieafdelinger i henholdsvis Odsherred, Holbæk og Kalundborg. Nuværende vicerektor Annette 
Bundgaard bliver ny rektor for Odsherreds Gymnasium. Rektor refererer til Gymnasiedirektøren. 
Foruden skolens ledelsesteam vil du som ny vicerektor også indgå i et samlet ledelsesteam med 
repræsentanter fra hele Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ledelse, som holder 
møder 5-6 gange årligt.  

Ledelsesstrukturen er relativt flad og tilgængelig med delegering af ansvar. Ledelsesteamet er 
generelt velfungerende, og relationen mellem skolens medarbejdere og ledelse kendetegnes af en 
flad ledelsesstruktur og en uformel, behagelig og humoristisk stemning. Der er som udgangspunkt 
altid en ”åben dør” til ledelsen med plads til dialog og input - og der er fokus på 
medarbejderinddragelse og gensidig tillid og respekt.   

Antallet af medarbejdere på skolen forventes generelt at stige ifm. med fusionen.  

 

https://eucnvs.dk/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b934c2c-3fc1-4bc1-a9df-117c8faedd70
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Organisationsplan 

 

Vicerektors ansvarsområder og hovedopgaver  
Som ny vicerektor for Odsherreds Gymnasium vil du først og fremmest få en unik mulighed for at tage 
del i en spændende og innovativ fusions- og forandringsproces og være en vigtig del af den samlede 
ledelsesdrivkraft i den forbindelse. Som vicerektor bliver du en vigtig ambassadør for gymnasiet, som 
skal sikre at skolen sætter et markant aftryk i lokalområdet gennem stærkt samarbejde med 
kommunen, de unge, forældrene og det lokale erhvervsliv.  

I tæt samarbejde med den øvrige ledelse, skal du: 

• Sikre et professionelt og åbent samarbejde med TR, pædagogisk råd, elevråd mv.  
• Varetage personaleledelse (herunder MUS og opgavesamtaler) og sikre involvering af 

medarbejdere og elever i skolens udvikling, herunder fastholde de gode samarbejdsrelationer 
mellem ledelse og medarbejdere, så skolen fortsætter med at være en attraktiv arbejdsplads.  

• Have det overordnede ansvar for vigtige driftsopgaver, f.eks. veltilrettelagt fagfordeling, 
eksamensplanlægning og organisationsudvikling af mere strategisk karakter. Vi fordeler 
opgaverne i den samlede ledelsesgruppe. 

• Sikre at skolens undervisning og generelle drift er i tråd med nuværende lovgivning på 
uddannelsesområdet.  

• Bidrage til den samlede opgave og ambition i hele kommunen, nemlig at sikre, at Campus 
Odsherred bliver den centrale uddannelsesinstitution for alle i kommunen.   

• Sikre et fortsat højt fagligt niveau på skolen og videreudvikle skolens lærings- og 
dannelsesmiljø, så eleverne fortsat får den bedst mulige uddannelse og dannelse. 

• Bidrage til en samlet velfungerende ledergruppe, hvor alle kompetencer udnyttes og sættes i 
spil på bedst mulig vis til gavn for skolens elever og medarbejdere. 

• Pleje og videreudvikle netværk og relationer i lokalområdet og medvirke til at profilere den 
gode fortælling om Odsherreds Gymnasium i relevante eksterne sammenhænge, herunder 
være proaktiv og se nye muligheder ifm. skolens samarbejde med afgivende og modtagende 
uddannelsesinstitutioner, kommunen og andre eksterne interessenter.  
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• Skabe følgeskab og opbakning til skolens visioner og målsætninger internt og eksternt, 
herunder skabe overblik og sikre rettidig og nødvendig information til skolens medarbejdere 
og elever, blandt andet ifm. fusionen. 
 

Vicerektors kompetenceprofil 
Vores nye vicerektor har først og fremmest stærke relations- og kommunikationskompetencer. Det 
er vigtigt, at du har blik for udviklingstendenser af betydning for skolen, og at du kan se dig selv være 
en stærk og fleksibel ledelsesdrivkraft i den forestående fusionsproces, som kan vække alt fra 
begejstring og uvished til nysgerrighed blandt medarbejderne. Det er vigtigt, at du i samspil med 
rektor er i stand til at engagere alle gode kræfter i processen og i den generelle udvikling af 
gymnasiet.  
 
Det falder dig naturligt at skabe rum for dialog og medinddragelse. Du er oprigtigt interesseret i 
skolens daglige liv og er anerkendende og rummelig i dit samspil med elever, undervisere og øvrige 
medarbejdere. Dette kommer blandt andet til udtryk ved synlighed og tilgængelighed – og gennem en 
tillidsvækkende, lydhør og troværdig kommunikationsform.  
 
Du er analytisk skarp og velovervejet, og i samarbejde med dine ledelseskollegaer formår du at 
omsætte potentialer og udviklingsmuligheder til konkrete tiltag. Det forudsætter en evne til at 
prioritere og balancere udviklingstiltag og daglig drift. Du følger op på de skibe, du er med til at sætte i 
søen, og du er fleksibel og omstillingsparat, hvis noget ikke går som forventet.   

Samtidig med at du ser potentialer i fusionen, har du også lyst til at være del af en mindre 
gymnasieskole med en stærkt forankret identitet og kultur, hvor ledelsen i kraft af skolens størrelse 
også er en vigtig medspiller ift. at løse de organisatoriske driftsopgaver. Du er med andre ord en del af 
skolen, og deltager derfor også gerne i sociale aktiviteter mv.  

Du skal formå at formidle den gode fortælling om skolen både internt og eksternt og skabe positiv 
opmærksomhed om skolen i relevante sammenhænge. Du er derfor også proaktiv og opsøgende, og 
du tager fx gerne ud og besøger de omkringliggende folke- og friskoler og går åbent og inviterende i 
dialog med kommunalbestyrelsen og andre potentielle interessenter.  

Det er et stort plus, hvis du har erfaring og kan arbejde med systematisk og koordinerende med f.eks. 
fagfordeling, eksamensplanlægning mv.  

Det er vigtigt, at du har indsigt i og holder dig ajour med de lovgivningsmæssige rammer og vilkår for 
drift af en gymnasieskole, således at Odsherreds Gymnasium fortsat er på forkant med udfordringer 
og løbende forandringer.    

Undervisningskompetence i ét eller flere fag fra gymnasiets fagrække samt bestået pædagogikum er 
et krav. Erfaring med ledelse (herunder ledelsesfunktioner på personaleniveau) og eventuel 
lederuddannelse er en fordel men ikke et krav.  

 


