
 

 

Rektor Medåkers Friskola 

Vill Du vara med på vår resa? 

Medåkers Friskola startade hösten 2021 och drivs av Medåkers Friskola ekonomisk förening, 

som är en icke vinstdrivande förening. Medåkers Friskola bedriver undervisning i årskurs F-6 

samt fritidsverksamhet. Vi har i dagsläget strax över 40 elever och har ambitionen att 

växa. Medåkers Friskola har profileringen natur och idrott, vilken är under utveckling.  

Medåkers Friskola finns i Medåker, i Arboga kommun, med tillgång till stora utomhusytor, 

närliggande skog och en idrottsanläggning som nyttjas i samarbete med den lokala 

idrottsföreningen.  

 

Rektorstjänsten 

• Som rektor ansvarar du för skolans verksamhet (årskurs f-6 och fritidshem), personal och 

ekonomi.  

 

• Du ansvarar för den pedagogiska ledningen av verksamheten, vilket innebär personalansvar 

för pedagogerna samt ledning av skolans utvecklingsarbete. I uppdraget ingår att planera, 

utveckla, följa upp och analysera skolans pedagogiska verksamhet mot uppsatta mål.  

 

• Du ser det som en självklarhet att utveckla goda kontakter med elever, föräldrar, personal, 

styrelse, stat, kommun samt övriga externa aktörer såsom friskolor och näringsliv.  

 

• Du marknadsför skolans varumärke på ett kommunikativt sätt och kommer att vara skolans 

ansikte utåt. 

 

Profil:  

• Du arbetar strategiskt och målinriktat och har ett tydligt ledarskap  

• Du ska ha förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat  

• Du är systematiskt och handlingskraftig  

• Du är en god kommunikatör som kan möta våra engagerade föräldrar och sätter    

eleverna i centrum  

• Du har kunskaper om aktuella styrdokument som skollag, skolförordning, 

läroplaner, kursplaner, schemaläggning, behörighetsregler etc 

• Du har administrativa kunskaper samt IT kunskap 

• Du har kunskap inom systematiskt kvalitetsarbete 

• Du är strukturerad och ordningsam 

• Du arbetar aktivt med utvecklingsarbete och uppföljning 

• Du är ansvarstagande och flexibel 



• Du är en trygg och drivande ledare  

• Du lägger stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet och har viljan att hitta 

flexibla lösningar för att få verksamheten fungera väl   

• Du brinner för att öka delaktigheten för elever, personal och styrelse  

• Du har god kännedom om skolors ekonomiska förutsättningar samt en förmåga 

att analysera ekonomiska resultat.  

  

Erfarenhet av rektorsuppdrag samt budgetarbete ses som meriterande.  

Statlig rektorsutbildning är önskvärt och meriterande. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  

Tjänsten är 100 %, semestertjänst. Provanställning på 6 månader.  

Lön enligt avtal.  

Tillträde: 20230101 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan skickas till styrelsens rekryteringsgrupp via mail: 

erica.sundqvist@medakersfriskola.se 

Kontaktpersoner: Anne Sonnerfelt 070-3370115, Katja Makkonen 070-7495755 

Sista ansökningsdag 20221015. Intervjuer sker löpande. 

 

Läs mer på www.medakersfriskola.se.  

 

 

Dela gärna vår annons. 

(Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster). 
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