
 

SØGES 

Leder til Aftenskolen Vest for Ulfborg 

 

Brænder du for lokal udvikling? 

Vil du være med til at øge udbuddet aktiviteter i vores lokalsamfund? 

Så se her! 

 

Vesterhavsklyngen og Aftenskolen Vest for Ulfborg søger en engageret person til at lede Aftenskolen 

Vest for Ulfborg. 

Bestyrelserne for h.h.v. Vesterhavsklyngen og Aftenskolen Vest for Ulfborg har et brændende ønske 

om at udvikle Aftenskolens aktiviteter så udbuddet øges og endnu flere lokale borgere kan få glæde af 

de fantastiske muligheder der ligger i Aftenskolen. Dertil søger vi en leder der brænder for at arbejde 

for lokalsamfundet og se initiativerne gro. 

Som leder kommer du til at stå for udvikling af årsprogrammer, planlægning af kurser, kontakt til 

Holstebro Kommune vedr. tilskud samt aftaler med undervisere samt aflønning.  

 

Opgaver 

• Udvikling af årsprogrammer 

• Planlægning af kurser 

• Administration vedr. tilskud fra Holstebro Kommune til voksenundervisningen i henhold til 

Folkeoplysningsloven 

• Lave aftaler med undervisere 

• Aflønning af undervisere 

 

Det vil være fint hvis du 

• Er lokalt bosiddende og brænder for lokal udvikling 

• Er drevet af at se initiativer vokse 

• Har flair for administrativt arbejde og er vandt til at bruge PC til e-mail, skrive dokumenter, 

regneark m.v. 

• Er struktureret og detaljeorienteret 

 

Løn 

Da stillingen indeholder en del administrativt arbejde og der gennem tilskuddet til folkeoplysende 

voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven gives særskilt tilskud til ledelse ydes der et 

honorar på 5000kr./år 



 

Om Aftenskolen Vest for Ulfborg 

Aftenskolen Vest for Ulfborg kører som en selvstændig aftenskole j.f. Folkeoplysningslovens §43 stk. 5. 

Aftenskolen Vest for Ulfborg har en selvstændig bestyrelse men køres i det daglige som en 

arbejdsgruppe under Vesterhavsklyngen. De seneste år har der kørt cirka 6 undervisningshold ad 

gangen med i alt 100 - 120 undervisningstimer/år.  

Der kan gennem Holstebro Kommune søges tilskud til en meget bred vifte af undervisning, foredrag 

m.v. målrettet voksne og unge over 16 år. Derudover har både Aftenskolen Vest for Ulfborg såvel som 

Vesterhavsklyngen en stærk økonomi og begge bestyrelser har et brændende ønske om at udvikle 

Aftenskolens tilbud. Udvikling af Aftenskolens udbud af undervisning, foredrag m.v. vil ske i tæt dialog 

og samarbejde med bestyrelserne for Aftenskolen Vest for Ulfborg og Vesterhavsklyngen. Med andre 
ord – for den rette person er her alle forudsætninger for at udvikle en masse spændende tilbud til 

glæde for hele vores lokalområde. 

Tiltrædelse: snarest mulig 

Ansøgning  

Har opslaget vakt din interesse så kontakt Formand for Vesterhavsklyngen Morten Buhl Paakjær på 

5124 6934 eller formand@vesterhavsklyngen.dk til en uforpligtende snak, gerne så hurtigt som muligt 

og senest 25.maj  

mailto:formand@vesterhavsklyngen.dk

