
AARHUS BØRNEHØJSKOLE SØGER TO 
NYE MEDLEMMER TIL STYREGRUPPEN

Vil du være med til at udvikle og lede Danmarks 
første børnehøjskole?

Styregruppen for Aarhus Børnehøjskole søger nye frivillige 
kræfter, som kan se verden gennem et barns øjne og drømme 
store drømme om fremtiden.

I Styregruppen arbejder vi med visioner, drift og udvikling af 
Aarhus Børnehøjskole og udstikker de fælles retningslinjer for 
arbejdet. Styregruppen er Børnehøjskolens øverste ledelse og har 
ansvaret som arbejdsgiver for forstanderen. 
Vi er seks frivillige medlemmer, som med forskellige 
erhvervsmæssige baggrunde søger at flytte Børnehøjskolen til 
nye højder! For tiden arbejder vi med at sætte ord på en ny vision 
med afsæt i input fra en bred skare af frivillige, som er engageret 
på forskellige måder på Børnehøjskolen.

Som medlem i Styregruppen får du både indflydelse på den 
overordnede strategiske ledelse og mulighed for at sætte præg 
på hverdagens aktiviteter på børnehøjskolen i samarbejde med 
forstanderen og de mere end 50 frivillige, som er engageret i 
udvalg og som undervisere. Aarhus Børnehøjskole er en del af 
KFUM og KFUK i Aarhus, og styregruppen refererer til bestyrelsen 
for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus.



Vi leder for øjeblikket efter to nye medlemmer, som kan bidrage 
med stærke pædagogiske og didaktiske
kompetencer.  Herudover søger vi også en person med stærke 
kommunikative kompetencer, som kan hjælpe med at sætte 
yderligere skub i kommunikationen, så det bliver endnu 
tydeligere for omverdenen, hvad Aarhus Børnehøjskole tilbyder 
børn og voksne frivillige. 

Du er meget velkommen til at søge, selvom du ikke matcher 
ovenstående kompetencer her og nu. Det kan også være, 
at du bedre kan se dig selv inden for et af de øvrige 
kompetenceområder, hvortil der er knyttet et underudvalg.

Som medlem af styregruppen bliver du kontaktperson til et af 
vores i alt seks underudvalg og medvirker til at sikre videndeling 
og fælles commitment hele vejen rundt. Tidsforbruget er meget 

varierende, men du må påregne et ordinært 
møde i Styregruppen hver måned - samt 
løbende arbejde i og med et underudvalg. 
 
Som medlem i Styregruppen bliver du en del 
af et mangfoldigt fællesskab af frivillige, og du 
er med til at gøre verden større for de mindste. 
Send en ansøgning med en kort motivation 
og beskrivelse af, hvad du kan bidrage med til 
styregruppe@boernehoejskole.dk. Der er SU                                  
for ansøgning den 23. oktober.

Du er meget velkommen til at kontakte styregruppens formand, 
Jens Christian Sandbjerg, på telefon 41854152 for at høre mere.

Læs mere om Aarhus Børnehøjskole her.

https://xn--brnehjskole-ggbe.dk/

