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HØJSKOLELEDER

Leder til Ryslinge Teaterhøjskole

Vi søger en leder med kunstnerisk baggrund og ledelseserfaring til 

Ryslinge Højskole, som siden 2015 har haft en skarp teaterprofil med 

fokus på skuespil og scenekunst. Ryslinge Højskoles vision er at forene 

en professionaliseret tilgang til scenekunst med almen dannelse og 

højskoleliv. Skolen drives med et langt efterårssemester og et kortere 

forårssemester, samt fire uger med korte sommerkurser.

Vores nye leder får ansvaret for fortsat at sikre og styrke Ryslinge Teaterhøjskoles position  

som et kraftcenter på det danske landkort, herunder sikre fortsat stabil elevsøgning. 

Arbejde strategisk på synlighed og udvikling. Samtidig vil det være væsentligt, at vores nye 

leder ikke er bange for at gå i prøvesalen og varetage undervisningen eller hoppe i arbejds- 

tøjet til de mange TO-DO´s i højskolens årshjul. Det er samtidig vigtigt, at du interesserer dig 

for unge menneskers liv og trivsel, og at du kan byde ind i undervisning af almen dannende 

karakter, som er kendetegnende for højskolerne. 

Vi ønsker os en leder, som kan inspirere teamets udvikling og understøtte undervisningens 

høje niveau. Teamet består pt. af en viceleder med afsæt i det fysiske og performative samt 

tre professionelle skuespillere, der til dagligt varetager elevernes hverdag.  

Den nye leder får ansvaret for ledelse af højskolens personale og, i samarbejde med forstanderen,  

udarbejdelse af indholdsplaner, markedsføringsstrategi og højskolens økonomi. 

Du bliver samtidig en del af ledergruppen på hele institutionen Ryslinge Høj- og Efterskole.

Vi vil foretrække, at du har uddannelse og erfaring som teaterleder, instruktør, manuskript- 

forfatter, dramaturg eller lignende og har kendskab til og tråde ud i den danske professionelle 

scenekunst. Der lægges desuden vægt på ledelseserfaring og gode samarbejds- og kommunika-

tionsevner.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, i et uhøjtideligt og udviklende miljø, hvor der ikke er 

langt fra idé til handling. 

Ansættelsesstart efter aftale.

Løn forhandles efter ansættelsesbekendtgørelsen. 

Kontakt: viceleder Hanne Klindt hanne@ryslinge-hojskole.dk 

eller forstander Helge Andersen Lund helge@ryslinge-hojskole.dk 

Ansøgning og CV sendes i samlet PDF-fil til mail@-hojskole.dk 

Ansøgningsfrist 1. marts 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 11.


