
Arbejdsbeskrivelse for administrationen på Gødvad Efterskole. 

Ledelsesteamet arbejder tæt sammen og har udover de uformelle møder et ugentligt fastlagt møde, som bl.a. anvendes til gensidig orientering og sparring på 

relevante områder. Konkrete arbejdsområder er fordelt som skemaet viser. 

Viceforstander Forstander Pædagogisk afdelingsleder 
Stedfortræderfunktion 
Ajourført vedr. love og bekendtgørelser i forhold til 
regnskab, revision, overenskomst, arbejdstidsregler mv. 
Budgetopfølgning 
Undersøge finansieringsmuligheder 
Holde øje med skolens lån og evt. omlægning af samme 
Arbejdstimebudget og tjenesteplan for lærere 
Ajourføring af omsorgstimer, sygefravær, særlige feriedage 
mv. 
Vagter, undervisning på valgfag. 
Ansvarlig for den årlige skilejrskole. 
Lønkørsel 
Sparring med forstander og pædagogisk afdelingsleder 
 

Overordnet pædagogisk og økonomisk ansvar 
Pædagogiske udvikling  
Forældrekontakt 
Ajourført vedr. lovgrundlag 
Ansættelse af nye medarbejdere 
Kontakt til/samarbejde med skolens bestyrelse 
Medarbejderudviklingssamtaler 
Langsigtet økonomisk og pædagogisk udvikling 
Tilsyn med bygninger 
Nybyggeri og anskaffelser 
Morgensamlinger, vagter, deltagelse i lejrskoler 
Modtage sygemeldinger 
Daglig kontakt med eleverne 
Sparring med viceforstander og pædagogisk afdelingsleder 

Pædagogiske udvikling  
Faglig og pædagogisk sparring af skolens pædagogiske 
personale 
Koordinator for trivselslærere samt skolens støttepersoner 
Understøtte arbejdet med evalueringer, elevhandleplaner, 
indholdsplaner mv. 
Understøtte kontaktlærerenes arbejde  
Kontakt til kommuner og andre myndigheder vedr. elever. 
Ansvarlig for tilrettelæggelse af valgfagsundervisning 
Daglig opfølgning på elevsager + kontakt til forældre/kommune. 
Praktikvejleder for evt. lærerstuderende 
Ansvarlig for ”åbent hus” arrangementer, Efterskolernes dag mv. 
Forstå arbejdet vedr. elev-støttebehov (tillægstakst/støttetimer) 
Varetage kvalificeret uddannelsesvejledning 
Ajourført om love vedr. uddannelse og vejledning 
Undervise i valgfag, vagter, deltagelse i lejrskoler  
Forestå skolen egne messer 
Sparring med forstander og viceforstander 

 

Forstander og viceforstander Forstander og pæd. afdelingsleder 
Budget 
Årsplan/ferieplan/aktivitetsplan 
Efter- og videreuddannelse 
Vikardækning 
Kontakt til revisor 
Aktivitetsplan 

Elevoptag/visitation 
Deltage i messer 
Pædagogisk udviklingsarbejde 
elevoptag (rundvisning, samtaler, ansøgninger m.v.) i 
samarbejde med forstander 
 

 

Sekretær Forstander og sekretær Viceforstander og sekretær 
Åbne og sortere post 
Indberetning til ministeriet 
Ind- og udmeldelse af elever 
Bogføring, kvartalsopgørelser, momsregnskab, 
kasseoptælling 
Telefon  
Ajourføre paradigmesamling, elevkartotek, arkivering 
Regninger 
Diverse skrivelser til forældre og kommuner 
Elevbank, hjemrejseplaner 
Utallige forefaldende opgaver 
Samarbejde med ledelsen omkring diverse opgaver 

 
Daglig praktisk administration 
Sparring 

 
Arbejde omkring løn 
Gensidig orientering vedr. bogføring og skolens 
økonomi. 

 


