
Torvikbukt Skule 

Torvikbukt skule er en privat barneskole som ble etablert høsten 2009, da den offentlige skolen ble 

nedlagt. Skolen har i dag 5 lærere, 2 spesialpedagoger og 5 assistenter som tilbyr undervisning og SFO 

til 39 elever. Skolen er omgitt av et sjeldent fint uteområde som gir elevene gode muligheter til 

utfoldelse i mange aktiviteter. Skolen er i en positiv utvikling på flere måter. Rektor vil spille en viktig 

rolle for videreutforming av en motiverende og spennende skole både for elever og ansatte i framtida. 

Skolen er godkjent på kristent grunnlag. 

 

Ledig stilling som REKTOR 

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver 

 Stillingen er 100 % og er fordelt på 60 % rektorarbeid og 40 % undervisning. 

 Rektor utgjør den daglige ledelsen av skolen som innebærer det overordnede ansvaret for 

skolens faglige virksomhet, samt forvaltningen av de økonomiske ressursene. 

 Rektor har en sentral rolle i utvikling og gjennomføring av skolens kvalitetssikringssystem. 

 Rektor skal være en aktiv deltaker i å utvikle skolens strategiprosesser, og gjennom egnede            

strategiske tiltak sørge for at skolen er i stand til å møte framtidige utfordringer. 

 Rektor rapporterer til styret og har tett kontakt med styrets leder. 

 

Kvalifikasjoner 

 Rektor- eller annen ledererfaring vil bli vektlagt. 

 Pedagogisk utdannelse og realfagskompetanse er ønskelig. 

 Kvalifikasjoner innenfor økonomi og regnskap vil bli vektlagt.  

 Rektor må være resultatorientert, ha beslutningstyrke, ha god prioriterings-evne, samt å 

være dyktig til å gjennomføre beslutninger.  

 Rektor må ha godt utviklede sosiale og medmenneskelige evner. 

 Rektor må ha gode samarbeidsevner. 

 

Kontakt: Styreleder Arne Torvik 

Telefon: 99 02 62 16 

E-post: artorvik@online.no 

Kontakt 2: Konstituert rektor Marian Brennesvik Hansø 

Telefon: 40 20 06 48 

E-post:  rektor@torvikbuktskule 

 

Søknadsfrist: 15.03.2012 

Tiltredelse: 1. august 2012 

Søknad med CV sendes til: artorvik@online.no eller Torvikbukt skule, 6639 Torvikbukt 

(merkes ledig stilling som rektor). 
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