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Ansvarsfordeling ved ansættelse af skoleleder 
Ansvarlig: Skolechef – i samarbejde med Sektionsleder for Skoler 
(benævnt sektionsleder) 
 
1. Sektionsleder modtager opsigelse fra skoleleder 
2. Sektionsleder har ansvaret for udarbejdelse af tidsplan for ansættelsesforløb, 

husk at aftale datoer med HR af hensyn til gennemførelsen af Garuda 
• Se Ansættelsesproces ved ansættelse af ledere i skolehåndbogen, dette link kan 

formidles som orientering til medlemmer af ansættelsesudvalget 
3. Sektionsleder nedsætter ansættelsesudvalg 

• Skolechefen 
• Sektionsleder for skoler (formand) 
• Skolebestyrelsen (inklusive medarbejderrepræsentanter (+eventuelle 

tillidsrepræsentanter, såfremt tillidsrepræsentanterne ikke er medlem af 
skolebestyrelsen), og uden elevrepræsentanterne). 

• Skolens øvrige leder(e) 
• Eventuelt en skoleleder fra anden skole 

4. Sektionsleder har ansvaret for udarbejdelse af stillingsopslag 
• Skolebestyrelsen fremsender, efter første møde i ansættelsesudvalget, input til 

stillingsopslag til sektionsleder for skoler  
Input indeholder lokale perspektiver og ønsker.  

• Sektionsleder udarbejder et udkast til stillingsopslag.  
• Stillingsopslag præsenteres for skolebestyrelsesformand og skolens øvrige ledelse og 

færdiggøres herefter af sektionslederen.  
• Kontakt til HR-konsulent for support til Garuda og kalenderafstemning. 

5. Skolens administration har ansvaret for 
• Booking af tidspunkt for udvælgelse af kandidater for ansættelsesudvalget (pkt. 7) 
• Booking af tidspunkt for første samtale for ansættelsesudvalget (pkt. 8) 
• Bestilling af lokaler og forplejning til første samtale 
• Booking af tidspunkt for anden samtale for det reducerede ansættelsesudvalg (pkt. 9) 

o Lokale og forplejning aftales og bookes via HR-konsulent  
o Kalenderaftaler i skolechefens, HR-konsulents og sektionsleders kalendere 

bookes af sektionsleder. 
6. Sektionsleder udarbejder case til fremlæggelse under første samtale 
7. Ansættelsesudvalget udvælger kandidater efter ansøgningsfrist og prioritering i 

Emply 
• Sektionsleder indkalder kandidater til samtale (telefonisk) 

8. Opgaver vedr. gennemførelsen af første samtale 
• Der afsættes en time til samtalen 
• 3-4 kandidater indkaldes. 
• Sektionsleder giver besked til HR-konsulent umiddelbart efter samtalen om hvilke 2 

kandidater, der går videre til anden samtale og derfor skal have tilsendt Garuda.  
• Sektionsleder indkalder 2 kandidater til anden samtale pr. telefon og aftaler med HR-

konsulent om skriftlig indkaldelse samtidig med udsendelse af Garuda.  
• Sektionsleder tilbyder de 2 kandidater, der går videre, en uformel samtale. 

9. Opgaver vedr. gennemførelsen af anden samtale.  
• Der afsættes 5 kvarter til samtalen (1 kvarters pause mellem kandidaterne) 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Skolehaandbog/Personaleadministration-og-ledelse/Ansaettelsesproces-ledere
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• Deltagere: Skolechef, sektionsleder, en forældrevalgt repræsentant fra skolebestyrelsen 
samt en HR-konsulent 

• HR-konsulenten gennemfører tilbagemeldingen på Garuda Kompetenceprofil-analysen i 
dialog med kandidaten. Skolechef og sektionsleder spørger undervejs uddybende ind ud 
fra et ledelsesmæssigt- og organisatorisk perspektiv. 

• Skolebestyrelsesrepræsentanten har ca. ti minutter til rådighed til spørgsmål ud fra 
refleksioner efter første samtale og oplevelsen af kandidaten under anden samtale. 

• Sektionsleder afrunder samtalen og orienterer om den videre proces. 
10. Opgaver efter gennemførelsen af anden samtale 

• Sektionsleder tager referencer på den kandidat, der ønskes ansat. 
• Sektionsleder og O&P håndterer lønforhandling.  
• Sektionsleder sikrer, at der udfyldes DASK på den kandidat, der ønskes ansat til O&P. 

Herudfra dannes ansættelsesbrevet 
• Sektionsleder skriver til funktionspostkassen ”Stillingsopslag” med angivelse af, hvem 

der har fået stillingen og hvem der har været indkaldt til henholdsvis første og anden 
samtale. Herudfra sender O&P afslag til alle ansøgere. 
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