
Leder søges til Solvejskolen ved Børne og Unge 
Center Vejle Fjord 

 
Stillingen er fast på 37 timer ugentligt og ønskes besat fra 1. oktober 2020. 
 

Om jobbet 
Solvejskolen er Børne og Unge Center Vejle Fjords interne skole og samtidig en af Vejle 
Kommunes specialskoler. Det betyder, der både er elever, der bor på en af institutionens 
døgnafdelinger og elever der bor hjemme. Det samlede elevtal er aktuelt på 42 børn fra 0. 
– 10. klassetrin, som er fordelt i 3 huse og en bålhytte, som er Solvejskolens udeskole. 

Solvejskolen vægter en undervisning, der er tilrettelagt i mindre enheder og som tager 
udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i en genkendelig og struktureret 
hverdag. Vi har et særligt fokus på og kompetence til at skabe læring og faglig udvikling for 
normalt begavede børn, der er visiteret til et specialtilbud. De har svære sociale og 
emotionelle vanskeligheder og ca. halvdelen har derudover vanskeligheder forbundet med 
en Autismespektumsforstyrrelse og/eller ADHD. 

Solvejskolen har som mål, at eleverne skal tilbage til mindre indgribende 
undervisningstilbud. 

På Børne og Unge Center Vejle Fjord ser vi lærerig skolegang og uddannelse, som helt 
afgørende for børnenes muligheder senere i livet. Vi har ambitioner for alle børn og unge. 
Vi arbejder for at alle børn og unge bliver så dygtige de kan, og samtidig har vi blik for det 
enkelte barns særlige udfordringer. 

Vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber og vi har fokus på, at blive endnu bedre til 
at sikre et fuldt skoletilbud for alle børn og unge. 

Du har ledelsesansvaret for det den interne skole og udvikling af denne. Dette 
ledelsesansvar omfatter den faglige ledelse, personale ledelse og budgetansvar for det 
uddelegerede budget. 
Personalet består aktuelt af 11 lærere og 11 pædagoger. 
Der er et tæt samarbejde med UU-vejleder, PPR-psykolog og BUCVF’s interne psykolog. 

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst 
med Vejle Kommune. 

Børne og Unge Center Vejle Fjord består ud over skolen, aktuelt af 7 døgnafdelinger og et 
Samværshus. Derudover varetager Børne og Unge Center Vejle Fjord opgaver med 
udvikling af samspil i familier. 

Solvejskolen er forankret i Børne og Unge Center Vejle Fjord’s fælles faglige fundament, 
hvilket bl.a. betyder, at der arbejdes med en anerkende, ressourcefokuseret og 
mentaliserende tilgang. Vi arbejder systemisk og vores pædagogik er funderet i 



tilknytnings-, traume- og kognitiv forståelsesramme. 
Læs mere på www.bucvf.dk 

Du bliver en del af et engageret, udviklingsorienteret og ansvarsfuldt ledelsesteam på 
Børne og Unge Center Vejle Fjord, bestående af 5 afdelingsledere og forstander ud over 
dig. Du refererer direkte til forstanderen. 

Du deltager i Uddannelse & Læring’s ledermøder og er en del af de målrettede 
udviklingsområder, der gælder for Vejle Kommune. 

Vi søger en leder, der: 
• er læreruddannet 
• har indsigt, erfaring og engagement vedr. elever med særlige behov 
• er anerkendende og tydelig i sin ledelsesform/kommunikation 
• kan administrere, organisere og prioritere i sine opgaver 
• kan sætte mål og nå dem med en høj grad af inddragelse og en tydelig procesledelse 
• kan bevare overblikket i pressede situationer 
• kan samarbejde med forskellige faggrupper 
• har humor og let til smil. 

Som leder af Solvejskolen vil dine arbejdsopgaver bl.a. være at: 
• organisere og planlægge skolens arbejde 
• fremme og understøtte medarbejdernes læring og udvikling med et klart fokus på skolens 
kerneopgave 
• at sikre skolens faglige kvalitet og den fortsatte udvikling af samarbejdet i professionelle 
læringsfælleskabet 
• sikre systematisk målsætning og opfølgning på elevernes udvikling, både socialt og 
fagligt 
• coache medarbejderne 
• deltage i ledermøder både internt og eksternt 
• have telefonvagter i fht. hele institutionen i weekender og ferier i en turnus med øvrig 
ledelse 
• administrative opgaver 
• samarbejde på tværs i Vejle Kommune. 

Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst mellem 
Socialpædagogernes Landsforbund og KL og der vil være tale om en ansættelse under 
lederoverenskomst. 

Flere oplysninger 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Lone Pedersen, tlf. 24 97 15 
95. 
  
Ansøgningsfrist 
Ansøgning samt relevante bilag sendes senest 20. august 2020 kl. 23.59. 
Der holdes 1. samtale 27. august 2020. 

http://www.bucvf.dk/


Børne- og straffeattest 
Vi indhenter børne- og straffeattest.  

Send din ansøgning 
Du søger stillingen online via Vejle Kommune hjemmeside, via Jobnet.dk eller via Ofir.dk.  

 


