
               
 
 

 
STILLINGSBESKRIVELSE: Avdelingsleder 
 

 
Stillingsbeskrivelsen bygger på: Opplæringslov og forskrift, rundskriv, 
læreplanverk, prinsipper for opplæringen og lokal forskrift. Avdelingsleders 
aktivitet skal til enhver tid samsvare med Rogaland fylkeskommunes 
organisasjonspolitikk og Dalane videregående skoles pedagogisk plattform. 
 

 
Stillingens hensikt:  
Avdelingsleder skal lede avdelingen til beste for elevenes læring og utvikling, jf. 
skolens pedagogiske plattform og lærerprofesjonens etiske plattform, og skal 
derfor ivareta den enkelte medarbeiders profesjonelle integritet. 

 
Avdelingsleder rapporterer til rektor 
 

 
Avdelingsleders sentrale arbeidsoppgaver og ansvar: 

Avdelingsleder har pedagogisk, personalmessig og økonomisk ansvar for sin avdeling.  

Pedagogisk ledelse 
Avdelingsleders viktigste fokus er elevenes læring og utvikling. Dette innebærer at: 

• lærernes fokus er elevenes læring, ikke lærernes undervisning. 
• lærersamarbeid er skolens drivkraft, ved å gi lærerne tid og rom til samarbeid.  
• lærere som ikke gjør det som forventes av dem i samarbeidet konfronteres. 
• lærerne får fokus og standarder for lærersamarbeidet, ved å utarbeide en tydelig 

prosess og stille veiledende spørsmål underveis. 
• lærerne får trening, ressurser og støtte til å imøtekomme vanskeligheter i arbeidet 

med å utarbeide felles kriterier for elevenes læring. 
• lærerne får hjelp til å analysere datamateriale om elevenes læringsutbytte. 
• lærerne får hjelp til å utforme spesifikke og evaluerbare mål for lærersamarbeidet; 

mål som skal være knyttet til elevenes læringsutbytte snarere enn 
undervisningsaktiviteter. 

• lærerne støttes, anerkjennes og feires når de oppnår fremgang. 

Personalledelse 
Avdelingsleder er nærmeste leder for ansatte i sin avdeling. Dette innebærer: 

- Ansvar for fag- og timefordeling innenfor sitt område, i samarbeid med skolens 
øvrige ledelse 

- Arbeidstidsplanlegging for den enkelte lærer i avdelingen, og oppfølging av dette 
- Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler  
- Følge prosedyrer ved ansattfravær i avdelingen etter gjeldende regler 
- Følge prosedyrer for oppfølging av personalsaker 
- Ansvar for å følge opp HMS-avvik i avdelingen 



               
 

Økonomiansvar 
Avdelingsleder har ansvar for avdelingens økonomi.  

Dette innebærer å: 

- Gi innspill til og delta i utarbeidelse av budsjett i samarbeid med stedfortredende 
rektor 

- Følge opp budsjettet i henhold til regnskapsrapporter 
- Kontere og attestere bilag og reiseregninger med mer 
- Ha ansvar for innkjøp 
- Sørge for vedlikehold av utstyr 

 

Stillingsbeskrivelsen er ikke uttømmende. 

 

 

 


