
                                                                                      
  

 

 

 Kumlinge kommun 

SKOLFÖRESTÅNDARE PÅ KUMLINGE! 
 

BILDNINGSNÄMNDEN I KUMLINGE SÖKER EN 
SKOLFÖRESTÅNDARE TILLSVIDARE FR.O.M. 1.8.2022 

 

 
 
Kumlinge kommun ligger i den nordöstra åländska skärgården med goda kommunikationer till både 

fasta Finland och fasta Åland. Här lever du tillsammans med 300 fast bosatta och ett stort antal 

fritidsboende som en del av en långvarig skärgårdstradition och lever i samklang med naturens 

nyckfullheter.  

 

Kumlinge grundskola är en 1-9 skola med ca 20 elever och fem lärare. Skolan bedriver också för 

närvarande förberedande undervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga. 

Skolföreståndaren är pedagogiskt, ekonomiskt och administrativt ansvarig för verksamheten och har 

chefsansvar för skolpersonalen. Tjänsten har en undervisningsskyldighet på 14 veckotimmar.  

 

Behörig som skolföreståndare på Åland är den som:  

1. är behörig som lärare i någon av de årskurser som ifrågavarande skola omfattar, 

2. har avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng 

eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng samt 

3. har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning och som 

4. har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter 

 

Vi söker dig som ser det stora i det lilla. Du är en flexibel person som är beredd att jobba för att hitta 

genomförbara lösningar på de problem som uppkommer. Du har erfarenhet av ledarskapsuppgifter och 

förstår värdet av tydlig och konstruktiv kommunikation. Som skolans ledare är du spindeln i nätet som 

motiverar, engagerar och samarbetar med elever, personal och vårdnadshavare. Det är meriterande om 

du har kunskap i och är intresserad av digitaliseringsfrågor.   

 

Tjänsten är ordinarie, heltid och med tillträde 1.8.2022 eller enligt överenskommelse. Utdrag ur 

straffregister företes innan valet fastställs samt hälsointyg uppvisas. Vid anställningen tillämpas 

prövotid. Senast innan prövotidens utgång ska den valda ha avlagt godkänt prov i åländsk 

barnomsorgs- och grundskolelagstiftning. 

 

Närmare upplysningar ger kommundirektör Niklas Oriander fr.o.m. 18.1.2022.  

tel. 018 622401 eller kommundirektor@kumlinge.ax   

 

Ansökan med CV och behörighetsintyg skall vara kommunkansliet tillhanda senast den 30 januari 

2022 som brev eller via e-post kansli@kumlinge.ax 

 

Kumlinge kommun  

Bildningsnämnden,  

Kumlingevägen 323b,   Kumlinge den 5 januari 2022 

22 820 Kumlinge   Bildningsnämnden 

 

 

 


