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ADMINSTRATIONSLEDER  

BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE 
I Børn og Unge er de administrative fællesskaber forankret i forvaltningen for Øko-
nomi og Administration. Der er i alt 26 administrative fællesskaber svarende til 23 ad-
ministrative og byggetekniske fællesskaber for folkeskoler og dagtilbud, et admini-
strativt fællesskab for fritids- og ungdomsskoleområdet samt to administrative fæl-
lesskaber på de to specialskoler.  
 

Det enkelte administrative fællesskab ledes af administrationslederen og er fysisk pla-

ceret på den lokale folkeskole. Det består af medarbejdere inden for teknisk service, 

administration og kantinedrift. Et administrativt fællesskab for dagtilbud og skoler un-

derstøtter typisk 2 skoler og 2 dagtilbud.  

 

SAMARBEJDE OG LEDELSE I BØRN OG UNGE 

Administrationslederne refererer til kontorchefen for Administrative Fællesskaber, og bliver et sam-

let lederteam i Forvaltningen for Økonomi og Administration. 
 

Børn og Unges værdimæssige ståsted er stærkere fællesskaber. Vi tror på at stærke fællesskaber 

mellem institutioner, medarbejdere og forældre skaber de bedste forudsætninger for at lykkes med 

børnene og de unge. Vi ønsker derfor at bygge stadigt stærkere fællesskaber ved at dele viden og er-

faringer på tværs, så vi sammen finder, vælger og forpligter os på de bedste løsninger. 

 

Organiseringen af Børn og Unge skal understøtte, at alle medarbejdere og ledere såvel i dagtilbud, 

skoler, FU-tilbud og i forvaltningen indgår i et forpligtende og systematisk samarbejde med et fælles 

ansvar for opgaverne.  

 

For at lykkes med opgaven skal der ske en kulturændring i forhold til samarbejdsformer på tværs af 

hele Børn og Unge. De administrative ledere har en central rolle i denne forandringsproces ved at gå 

forrest som kulturbærer og rollemodel for deres medarbejdere og samarbejdspartnere.  

 

ADMINISTRATIONSLEDERENS ROLLE I ORGANISATIONEN 
Organiseringen af Børn og Unge foranlediger at administrationslederen skal:  

▪ Sikre høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og skabe resultater i samarbejde med sine medar-

bejdere 

▪ Agere rådgiver og sparringspartner for medarbejdere og lokale ledere 

▪ Bidrage med at dele erfaringer samt lede opad og indad i forvaltningen 

▪ Lede relationer gennem dialog og samarbejde 

▪ Tænke i helheder 

▪ Skabe sammenhængskraft og tværfaglige samarbejder med fokus på ’relationel koordinering’ 

og baseret på ’fair-proces-ledelse’ 

▪ Arbejde for en ensartethed i opgaveløsningen på tværs af de administrative fællesskaber 

▪ Forvente at være hands-on i specifikke opgaver i det omfang, det er nødvendigt 

https://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__da401/Dokumentarkiv%20-%20Hjemmeside%20-%20Afdeling/Vigtige%20dokumenter/St%C3%A6rkere%20F%C3%A6llesskaber%20i%20B%C3%B8rn%20og%20Unge


 
 

ADMINISTRATIONSLEDERENS ANSVARSOMRÅDER 
Stillingens hovedfokus er høj faglig kvalitet og effektiv organisering af administrative og byggetekni-

ske fællesskaber, samt i personaleledelse af kantinepersonalet. Dette fordrer ansvar for at: 

▪ opstille ensartede, klare mål og rammer for medarbejdernes arbejde og opgaveløsning 

▪ sikre at medarbejdere i reference har de nødvendige faglige og tværfaglige kompetencer til 

at understøtte organisationen i løsningen af Børn og Unges kerneopgave 

▪ tilstræbe en stærk sammenhængskraft mellem skoler, dag- og fritidstilbud og forvaltningen, 

gennem understøttelse af fælles retningslinjer og praksis 

▪ sikre at skoleledere, dagtilbudsledere, FU-ledere og bestyrelser har det nødvendige grundlag 

for at kunne træffe de bedste beslutninger til gavnfor kerneopgaven. 

▪ strategien for attraktive og bæredygtige arbejdspladser efterleves, så medarbejderne oplever 

en arbejdsplads præget af tillid og retfærdighed.  

▪ sikre en lydhør og tilgængelig personaleledelse for de forskellige medarbejderfaggrupper  

▪ sikre oversættelse fra en politisk/strategisk dagsorden til en administrativ og byggeteknisk 

praksis – og omvendt - i tæt samspil med kontorchefen.  
 

PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER 
Det administrative, og byggetekniske fællesskabs primære arbejdsområder ligger indenfor: 

▪ Økonomi 

▪ Løn og personale 

▪ Børne- og elevadministration 

▪ IT og kommunikation 

▪ Indkøbs- og samarbejdsaftaler 

▪ Drift og vedligehold af bygninger og fysiske rammer 

▪ Kantinedrift (personaleledelse) 
 
ADMINISTRATIONSLEDEREN HAR SÆRLIGT FOKUS PÅ, AT 

▪ skabe overblik over og sikre det bedst mulige grundlag for styring af økonomien for skoler, 

dag- og fritidstilbud – herunder udarbejdelse af budget, løbende økonomiopfølgning, regn-

skab 

▪ sikre balance mellem skole og dagtilbud i forhold til ressourceanvendelse i den service der 

ydes 

▪ give sparring til ledere på områder som f.eks. personaleadministration, økonomi og ressour-

ceanvendelse, byggetekniske spørgsmål samt at klæde skole-, dagtilbudsledere og FU-ledere 

på i forhold til bestyrelsesarbejde 

▪ give sparring til medarbejdere på opgaver og sager, hvor både det faglige, strategiske og or-

ganisatoriske perspektiv sikres 

▪ sikre løbende udvikling af medarbejdere, kvalitet og service 

▪ agere rollemodel i forhold til implementeringen af stærkere læringsfællesskaber i eget res-

sortområde 

▪ sikre god formidling af den administrative portefølje til skoler, dag- og fritidstilbud 

▪ videndele med kolleger og relevante sparringspartnere omkring administrative opgaver  

▪ engagere sig i og tage ansvar på tværs af Børn og Unge 



 

I FORHOLD TIL FAGLIGE OG ERFARINGSMÆSSIGE KOMPETENCER, LÆGGES VÆGT PÅ: 

▪ Stærk økonomisk indsigt og erfaring med administrative discipliner 

▪ Mestring af forandringsledelse og evne til at arbejde på tværs i et 0-18 års perspektiv 

▪ Ledelsesmæssig erfaring fra lignende stilling. 
 

I FORHOLD TIL PERSONLIGE OG LEDELSESMÆSSIGE KOMPETENCER, LÆGGES VÆGT PÅ: 

▪ Stærke analytiske evner  

▪ Stærke samarbejdsevner og relationelle kompetencer 

▪ Gode kommunikative evner 

▪ Evne til at sætte fælles kurs, koordinere og skabe commitment 
 

BØRN OG UNGE ØNSKER, ADMINISTRATIONSLEDERE DER ER: 

▪ Tillidsvækkende og troværdige  

▪ Tydelige, tilgængelige og rammesættende i deres personaleledelse 

▪ Uddelegerende i deres ledelsesstil  

▪ Modige til at gå nye veje, og som udviser lyst og evne til at bygge broer 


