
 

 

GENOPSLAG: 
KONTORCHEF  

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 
BØRN OG UNGE  

AARHUS KOMMUNE 
2020 

 

 

 

 



 

CHEF FOR PPR  
I Aarhus har vi ambitiøse politikere, der er stærkt optaget af børn og unges trivsel og men-

tale sundhed.  

Samtidig har vi en engageret og udviklingsorienteret pædagogisk psykologisk rådgivning, 

som der lyttes til, og som man regner med også på nationalt plan. 

 

Chefen for PPR har efter mange gode arbejdsår nu valgt at gå på pension, og stillingen er 

derfor ledig og måske lige noget for dig, der brænder for at have en ledende rolle i at 

stræbe efter at alle børn, uanset livsvilkår, skal have lige deltagelsesmuligheder. Stillingen 

er interessant for dig, der har mod på at tage ledelsesansvaret i en stor og kompleks orga-

nisation, som oplever en stigende efterspørgsel på individniveau kombineret med et poli-

tisk ønske om en mere forebyggende indsats med udgangspunkt i børnefællesskaberne. 

 

Du motiveres af at lede sammen med andre i en organisation med det fælles mål, at alle 

børn og unge skal trives og lære i stærke børne- og ungefællesskaber. Din opgave bliver 

gennem din ledelse at balancere de strategiske dagsordener med de faglige argumenter så 

politik og fagligheder går op i en højere enhed. Du er optaget af at forstå andres synspunk-

ter for derigennem at skabe fælles retning, og en kultur præget af høj professionel kapital. 

  

I Aarhus er vores politiske ledelse optaget af at videreudvikle PPR i retning af stærkere 

partnerskaber med skoler og dagtilbud så samarbejdet i højere grad foregår i den daglige 

pædagogiske praksis. Ligeledes er man optaget af en endnu stærkere inddragelse af famili-

ens og barnets stemme, af udvikling af flere lettere behandlingstilbud og af at styrke den 

tidlige indsats 0-6 år.  

 

Du bliver en del af et tillidsfuldt kontorchefteam og en strategigruppe i en stor og ambitiøs 

organisation, der stræber efter at udvikle sig sammen i stærkere læringsfælleskaber. 

 
VI TILBYDER DIG 

• En stilling som chef for landets største tværfaglige PPR med 135 medarbejdere 

• Meget engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, team, - og sektionsledere, der er vant til at blive 

lyttet til og inddraget  

• Et ledelsesrum der bygger på åbenhed og gensidig tillid og forventninger om relationel koordinering og 

høj effektivitet  

• En PPR-organisation med en selvstændig udviklingsafdeling, administration og budgetansvar  

• En mulighed for at lede og indgå i udviklende læringsfællesskaber 

• En bred samarbejdsportefølje – du samarbejder med skoler, dag- og fritidstilbud, med den øverste politi-

ske og administrative ledelse, med interesseorganisationer og med kolleger internt og eksternt 

• Et medlemskab af et kontorchefteam der vil dig og som forventer, at du byder kvalificeret ind i samarbej-

det 

 



 

ANSVARSOMRÅDE OG OPGAVER 
PPR har som hovedopgave at varetage og understøtte tidlige, forebyggende og inkluderende indsatser, foran-

dringsprocesser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års området i samarbejde med skoler, institutio-

ner, forældre og børn. 

Din primære opgave er at bringe PPR’s mange fagligheder i spil løsningen af de opgaver, som PPR arbejder 

med. Det gør du ved at udøve personaleledelse gennem fair processer og tydelig rammesætning og gennem 

et tæt og tillidsfuldt samarbejde med PPR’s mange interessenter og samarbejdspartnere. Du bidrager der-

igennem til at sikre at den politiske beslutningstagning bliver understøttet af faglige argumenter, og at der er 

en tydelig rød tråd mellem politik og praksis i Børn og Unge. Som chef for PPR er det vigtigt, at du kan ’lede 

op, ned, til siden og ud’.  

 

PPR er en efterspurgt samarbejdspartner, og du har en opgave i at finde balancen mellem efterspørgsel, res-

sourcer og indsatser samt afstemme forventninger til betjeningsniveau. Fokus er på koordinerede indsatser, 

og vi har igangsat et arbejde med at præcisere PPRs ydelser. Den proces træder du ind i og skal styre i mål. 

 

Du refererer til forvaltningschefen for ’Pædagogik og Forebyggelse’ og indgår i et lederteam sammen med 

lederne for hhv. ’Pædagogik, Undervisning og Fritid’, ’Sundhed’ og ’Tandplejen’. Du deltager i Strategigrup-

pen, hvor du tager medansvar for den overordnede strategiske ledelse af hele Børn og Unge. 

Du leder gennem dine fire PPR teamledere, to sektionsledere og en administrativ leder, som du har i direkte 

reference. 

 

CHEFEN FOR PPR HAR SÆRLIG FOKUS PÅ, AT  

• Lede strategiske udviklingsprocesser på almen- og specialområdet i samarbejde med ledere på skole- 

dagtilbuds- og fritidsområdet 

• Levere relevant faglig understøttelse af den politiske beslutningsproces af høj kvalitet  

• Indgå synligt i tillidsfulde og udviklende partnerskaber med vores skoler, dag- og fritidstilbud så flere 

børn bliver i fællesskabet 

• Lede sikker drift og prioritering i hverdagen som basis for at kunne skabe reel forandring 

• Sikre en løbende optimal planlægning af de specialpædagogiske indsatser  

• Være en anerkendende, nærværende og troværdig personaleleder, der kan samle PPR og, sammen med 

ledelse og medarbejdere, videreudvikle den sociale kapital 

• Være rollemodel for en respektfuld samarbejds- og læringskultur  

• Skabe klare mål og ensartet praksis i en hverdag med et komplekst og varieret opgave-flow 

• Bidrage til en stærk sammenhængskraft på tværs af Børn og Unges fællesfunktioner 
 

OM PPR I BØRN OG UNGE 
PPRs samlede børnegrundlag udgør cirka 33.000 skolebørn og cirka 26.000 småbørn og vores ydelser ligger 

inden for tre områder: Vi arbejder for robuste børnefællesskaber, individindsatser og mellemformer som let-

tere behandlingstilbud er et eksempel på. 

Vores opgaver omfatter blandt andet: 

• Udvikling af pædagogiske miljøer, så flest mulige børn og unge kan indgå i fællesskabet i nærmiljøet 

• Rådgivning og vejledning til forældre, dagtilbud og skoler i forhold til børn og unges udvikling og trivsel 

• Udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge, som er indstillet til PPR og som har 

behov for en specialpædagogisk indsats. Det kan f.eks. være børn og unge med tale- sprogvanskelighe-

der, læsevanskeligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder 

• Specialpædagogisk kompetenceudvikling af pædagogisk personale 

• Visitation og planlægning af specialpædagogiske tilbud og udmøntning af ressourcer 
 



 

PPR har tilknyttet psykologer, pædagogiske konsulenter, talehørekonsulenter, specialpædagogiske faggrup-

per og administrative medarbejdere.  

Vi har en stor udviklingsafdeling, som gør det muligt at gennemføre store bydækkende indsatser, og vi har en 

intern administrations- og økonomiafdeling, som sikrer sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. 

 

Det siger medarbejderne: ”Vi er en fagligt ambitiøs og meget engageret medarbejdergruppe der vægter et 

godt arbejdsmiljø, hvor det også er berigende at gå på arbejde. Vores PPR-chef bidrager i høj grad til den 

gode stemning via sin uhøjtidelige tilgang til sig selv og andre”. 

 

LÆS MERE OM 
’Pædagogik og Forebyggelse’ i Børn og Unge: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/faelles-

funktionerne/paedagogik-og-forebyggelse/ 

Børn og Unges samarbejdskultur som vi kalder Stærkere Læringsfællesskaber  

Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik 

Børn og Unges organisationsdiagram: https://www.aarhus.dk/media/37182/organisationsdiagram-2020.jpg  

 

DIN ERFARING OG UDDANNELSE 

• Solid indsigt i PPR’s arbejdsopgaver og gerne nationalt og eventuelt internationalt udsyn 

• Solid ledererfaring – herunder gerne erfaring med ledelse af ledere i en stor, kompleks og politisk ledet 

organisation og gerne erfaring fra en organisation med forskellige fagligheder 

• Solid erfaring med dialog med borgere som oplever sig i en vanskelig situation 

• Erfaring med drift og budgetansvar 

• Relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne psykolog 

• Lederuddannelse er et plus 

 

 

DINE KOMPETENCER SOM LEDER I BØRN OG UNGE 

• Ordentlig, troværdigt og tydelig på dine værdier 

• Relationel stærk, empatisk og samarbejdsorienteret 

• Evner at skabe tillid og fælles perspektiver i den svære samtale 

• Selvreflekterede med en lærende tilgang 

• Har engagement der skaber motivation og begejstring 

• Stærk kommunikator, mundtligt som skriftligt og digitalt 

• Analytisk stærk og evner at håndtere kompleksitet i opgaver og opgaveportefølje og samtidig bevare 

roen indad- og udadtil 

• Har økonomisk sans, organisationsforståelse og politisk tæft 

• Interesse i børn og ungeområdet 
 

LØN OG ANSÆTTELSE 

Der er tale om en fast stilling uden højeste tjenestetid. Løn aftales nærmere ud fra gældende chefklassifice-

ringsaftale med en årlig løn omkring 725.000 kr. eksklusiv pension.  
Vi håber, du kan starte den 1. februar 2021. 

 

 

ANSÆTTELSESPROCES 

Ansøgning og bilag sendes digitalt senest den 23. november 2020. Den 27. november udvælger vi de kandida-

ter, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 1. december fra kl. 13. Der medvirker HR konsu-

lent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest i forbindelse 

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/faellesfunktionerne/paedagogik-og-forebyggelse/
https://www.aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/faellesfunktionerne/paedagogik-og-forebyggelse/
https://detvigoer.aarhus.dk/
https://detvigoer.aarhus.dk/media/28787/boerne-og-ungepolitikken.pdf
https://www.aarhus.dk/media/37182/organisationsdiagram-2020.jpg


 

med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå uge 50. Anden samtalerunde afhol-

des den 17. december fra kl. 13. 
 

 

 
 

 

KONTAKT:  

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forvaltningschef Ole Kiil Ja-

kobsen tlf. 2920 9970 eller sektionsleder PPR Helle Suder tlf. 2338 0155  


