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Nr. Asmindrup Friskole – Fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse 

  
 
 
 
 

 

Storken har været forbi Nr. Asmindrup Friskole! 
  

Vi skal derfor bruge en 37 timers barselsvikar for vores 
børnehaveklasseleder 

fra 1. august 2018 til 30. juni 2019 
  

 
- Har du lyst til at skabe en rolig og tryg skolestart for vores kommende 18-20 børnehaveklasseelever? 
-  Er du i besiddelse af empati, og har du en anerkendende tilgang til dine medmennesker? 
-  Ønsker du at skabe trivsel for hvert enkelt barn i tæt samarbejde med forældre og kollegaer? 
- Formår du at skabe en spændende og alsidig skoledag med fokus på udvikling af sociale og faglige        
kompetencer? 
- Ønsker du at inddrage natur og lokalmiljø i din undervisning, og har du interesse for udeskole og 
bevægelse? 
- Er du en god til at kommunikere i både skrift og tale?  

 

Så er det måske dig vi går og venter på!  
  

-  Vi er en skole med særligt fokus på udvikling og faglig sparring. Du får 22 dedikerede og 
engagerede kollegaer, som alle har et stort ønske om at udvikle og optimere vores praksis. 

-  Vi vægter tiden til individuel forberedelse og har ikke obligatorisk tilstedeværelsestid på skolen. 
-  Gensidig tillid, fleksibilitet og anerkendelse er vigtige elementer i det daglige samarbejde. 
-  Du skemalægges gennemsnitligt 26 ugentlige lektioner. 
 

Vi ønsker en børnehaveklasseleder, som enten er uddannet pædagog eller lærer.  
Vi ser ligeledes gerne, at du har erfaring inden for området, men det er ikke en forudsætning. 
 

Stillingen løber pt. frem til d. 30. juni 2019. Såfremt du ønsker, er der mulighed for at starte i 
stillingen allerede fra d. 11. juni 2018. 
  
Har stillingsopslaget vagt din interesse, så kan du læse mere om stillingen og om Nr. Asmindrup 
Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk 
 

Vi anbefaler ligeledes, at du kontakter skolen med henblik på et besøg.  
Skoleleder Morten Juul Pedersen kan kontaktes på telefon 5932 8101 
 

Ansøgningsfristen er d. 8. april 2018 med morgenposten. Ansøgningen skal sendes til: 
  
Nr. Asmindrup Friskole, Asmindrupvej 38, 4572 Nr. Asmindrup  
eller på mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 
 

Du må meget gerne i din ansøgning anføre, hvor du har set stillingsopslaget. 
 

Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag d. 17. april fra kl. 15.00  

 

Ansættelser af lærere sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 

Centralorganisation. 

http://www.nr-asmindrup-friskole.dk/

