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Job- og personbeskrivelse 

 

Titel: Forstander 

Reference: Leder af Marjatta - Bernhard Schmitz 

Personaleansvar: Medarbejdere og gruppeledere 

 

Forstanderens opgave 

Forstanderen har ansvar for at lede, facilitere og formidle det pædagogiske arbejde ud fra Rudolf 

Steiners pædagogiske impulser i overensstemmelse med Marjattas værdi, mål og handlegrundlag 

og ud fra Marjattas værdibaserede personalepolitik.  

Forstanderen er kulturbærer og den synlige og nærværende leder, der har ansvaret for, at kerneop-

gaven, dvs. børnenes, de unges og de voksnes liv, trivsel og udvikling, udføres i et etisk, værdigt, 

sundhedsfremmende og livsbekræftende samspil med omverdenen.  

Forstanderen har ansvaret for at facilitere det pædagogiske arbejde, at metoder og tilgange bliver 

drøftet, besluttet og gennemført sammen med gruppeledere og medarbejdere således, at det fælles 

ansvar fastholdes og fortsat udvikles. 

 

Personaleledelse 

 Forstanderen har det overordnede daglige ansvar for beboere og personale. Forstanderen 

skal derfor i tæt samarbejde med gruppeledere og medarbejdere løbende evaluere og udvikle 

de bærende værdier, mål og konkrete handlinger.  

 Forstanderen er til rådighed med hjælp og rådgivning til gruppeledere og medarbejdere, når 

der er behov for det. Forstanderen skal på eget initiativ gribe ind og påvirke det, der sker, 

hvis der er behov herfor. 

 Forstanderen sørger for, at gruppelederne er godt vidende om deres opgaver og er behjælpe-

lig med eventuelle udfordrende personaleopgaver. Endvidere skal han/hun sørge for jævn-

ligt, at have en samtale med den enkelte gruppeleder vedrørende dennes arbejdsmæssige 

dagligdag og trivsel i øvrigt, samt inspirere, vejlede og være en nærværende støtte. 

 En gang årligt føres der medarbejdersamtaler med gruppelederne om, hvordan hverdagen 

lykkes, hvordan den enkeltes arbejde kan/vil udvikle sig. Herudfra skal forstanderen sam-

men med den enkelte definere, hvilke behov for udvikling/uddannelse, det vil være værdi-

fuldt at gennemføre. 



 

   

  
  

  

  

 Forstanderen kan deltage på personalemøder, som ledes af gruppelederne. Forstanderen kan 

holde oplæg om faglige/pædagogiske områder og på de enkelte møder være behjælpelig 

med vejledning om faglige/pædagogiske potentialer og udfordringer. 

 Forstanderen afholder møder i ledelsesgruppen og fungerer som mødeleder. I forbindelse 

med drøftelser og beslutninger fra ledelsesmøderne, sørger forstanderen for at følge op.  

 

Økonomisk ansvar 

 Forstanderen har det økonomiske ansvar for den daglige drift og skal tage vare på, at den 

økonomiske ledelse er i orden i samarbejde med gruppelederne. Endvidere skal forstanderen 

i samarbejde med administrationschefen sørge for, at der sker en løbende opfølgning af brug 

af ressourcer og dermed økonomi.  

 

Pædagogisk arbejde 

 Forstanderen har det overordnede pædagogiske ansvar - herunder ansvar for at beboerne tri-

ves og har det godt. 

 Forstanderen er ansvarlig for løbende at holde sig orienteret om ny udvikling indenfor Mar-

jatta og i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

 Forstanderen er ansvarlig for at medarbejdere gennem kollegial sparring og kompetenceud-

vikling fortsat kan udvikle deres faglighed i overensstemmelse med Marjattas værdi, mål- og 

handleplan og gældende lovgivning på området. 

 

Forældre og pårørende 

 Forstanderen har ansvar for, at der er en god dialog med forældre og pårørende. 

 Forstanderen deltager i Fondsbestyrelsens årsmøde. 

 Forstanderen tager sig, i samarbejde med gruppeleder, af særligt vanskelige pædagogi-

ske/faglige/helbredsmæssige problemstillinger omkring beboerne. 

 

Ansvar i Marjatta fællesskabet 

Som en del af Marjatta har forstanderen følgende opgaver: 

 Er med i den overordnede Marjatta Ledergruppe og deltager aktivt og konstruktivt i mø-

derne og påtager sig opgaver derfra. 



 

   

  
  

  

  

 Kan af Ledergruppen blive udpeget til at være medlem af et af fællesskabets lokalråd. 

 Er sekretær i SampoVigs lokalråd og sørger for at forberede møder og udsende dagsorden. 

På mødet skal forstanderen orientere om aktuelle forhold. 

 Er ”født” formand i det lokale ArbejdsPladsFora. 

 Er ”født” arbejdsmiljøleder. 

 

De faglige kompetencer 

 Pædagogisk uddannelse/ Rudolf Steiner pædagogik. 

 Ledelsesmæssig uddannelse. 

 

Erfaring 

 Erfaring med ledelse. 

 Erfaring med økonomisk ledelse. 

 Pædagogisk viden og erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede ud fra Rudolf Steiners 

tanker og ideer. 

 

Personlige kompetencer 

 En person, der har et godt overblik, som kan bevare roen og håndtere uforudsete situationer 

og opgaver, der kan opstå i en dynamisk organisation. 

 En person, der er visionær, udadvendt og fleksibel, og som har det godt med- og kan priori-

tere i alsidige opgaver. 

 En person, der er god til at formidle, er rummelig og er god at tale med og som har let ved at 

skabe tillid og inspirere og dermed gennem anerkendende nærvær, at få det bedste frem i 

mennesker. 

 En person med selvtillid, gennemslagskraft og som har en naturlig autentisk indflydelse på 

andre. 

 

 


