
DANMARKS	  BEDSTE	  FRISKOLE	  	  
SØGER	  ekstra	  personale	  -‐	  SOM	  KAN	  OG	  VIL	  DET!	  

	  
Vi	  startede	  friskole	  til	  skoleåret	  2014-‐15,	  og	  grundet	  øget	  elevtilgang	  skal	  vi	  udvide	  personalestaben	  med	  
en	  lærer,	  en	  støttelærer,	  en	  barselsvikar	  og	  en	  pædagogisk	  assistent.	  

Friskolen	  bygger	  på	  den	  Grundtvig-‐Koldske	  tankegang	  med	  fællesskab	  samt	  daglig	  sang	  og	  fortælling.	  Vi	  kan	  
tilbyde	  dig	  at	  blive	  en	  del	  af	  et	  lokalt	  samfund,	  som	  tror	  på	  den	  frie	  skole	  og	  vil	  have	  intet	  mindre	  end	  
Danmarks	  bedste	  friskole	  inklusiv	  børnehus.	  
	  
Hvem	  
Vi	  søger	  personer,	  som	  har	  lyst	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  vores	  friskole,	  hvor	  trivsel,	  faglige	  udfordringer	  og	  
læringsstile	  har	  betydning.	  Vi	  er	  en	  skole	  med	  84	  elever	  fordelt	  på	  0.	  til	  og	  med	  8.	  klassetrin,	  som	  lever	  side	  
om	  side	  med	  børnehuset.	  Vi	  arbejder	  på	  at	  øge	  elevtallet,	  og	  vi	  håber	  på	  at	  kunne	  tilbyde	  9.	  kl.	  til	  skoleåret	  
16/17.	  
	  
Følgende	  funktioner	  skal	  dækkes	  

Lærer	  i	  fuldtidsstilling	  eller	  efter	  aftale:	  Vi	  mangler	  kompetencer	  i	  overbygningsfagene	  matematik,	  dansk	  og	  
evt.	  naturfag.	  

Støttelærer	  i	  fuldtidsstilling	  eller	  efter	  aftale:	  Til	  støtte	  for	  elever	  med	  specielle	  behov	  og	  varetage	  
undervisning	  efter	  behov.	  

Barselsvikar:	  Til	  varetagelse	  af	  grundskoleundervisningen	  i	  ca.	  3	  mdr.	  fra	  august	  til	  nov.	  Det	  drejer	  sig	  
primært	  om	  fagene,	  matematik,	  engelsk	  og	  natur	  og	  teknik.	  

Pædagogisk	  assistent:	  I	  en	  20	  timers	  stilling	  til	  at	  støtte	  op	  om	  den	  daglige	  undervisning	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  
varetage	  undervisning	  efter	  behov.	  

Vi	  er	  særligt	  interesseret	  i	  at	  udvikle	  børn,	  som	  gennem	  skolens	  læringsmiljø,	  formår	  at	  engagere	  sig	  i	  
undervisningen	  og	  i	  hinanden.	  Vi	  arbejder	  målrettet	  og	  evaluerer	  ofte	  over	  elevernes	  resultater	  i	  forhold	  til	  
læringsmålene.	  Vi	  vil	  gerne	  være	  Danmarks	  bedste	  skole	  og	  vi	  har	  gode	  udearealer,	  som	  opfordrer	  til	  
bevægelse	  og	  læring.	  Da	  vi	  er	  en	  yngre	  friskole	  med	  kun	  1	  års	  anciennitet,	  vil	  I	  få	  stor	  betydning	  for	  skolens	  
udvikling	  og	  visionsplan.	  	  

Specielt	  om	  Stadil	  Vedersø	  Friskole	  

• Vi	  skal	  i	  gang	  med	  at	  blive	  certificeret	  DGI	  profil	  skole	  efter	  sommerferien	  
• Vi	  starter	  hver	  dag	  med	  fællessamling,	  sang	  og	  læsebånd	  
• Motion	  og	  idræt	  prioriteres	  højt	  og	  laver	  hvert	  år	  en	  fælles	  gymnastikopvisning	  

	  
Få	  yderligere	  information	  på	  	  www.stadil-‐vedersoe-‐friskole.dk	  
	  
Yderligere	  oplysninger	  fås	  ved	  henvendelse	  til	  skoleleder	  Zander	  Koch,	  mobil	  
22872442	  eller	  souschef	  Dorte	  Aarup,	  mobil	  53290998	  
	  
Ansøgningsfrist	  søndag	  d.	  14.	  Juni,	  og	  samtaler	  afholdes	  i	  uge	  26.	  Ansøgning	  sendes	  
til	  Stadil	  Vedersø	  friskole:	  info@stadil-‐vedersoe-‐friskole.dk	  


