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Boddum-Ydby Friskole søger lærer med tiltrædelse 1.januar 2022. 

Da én af vore ansatte har søgt nye udfordringer, har vi brug for nye kræfter til at varetage 
dele af den daglige undervisning. Derfor søger vi en lærer, der har lyst til at indgå i 
medarbejderteamet på en lille friskole med egen børnehave og vuggestue. Vi har til og med 
6. klasse og har en elevflok på 54. 

Der er tale om en tidsbegrænset deltidsstilling på ca. 80% med mulighed for forlængelse, og 
vi ønsker, at du: 

• er en lærer med et stort friskole-hjerte. 
• er klar til et tæt samarbejde med både skolens kolleger, ledelse og forældre. 
• kan se friskolehverdagen som et fælles projekt. 

 
Du skal kunne undervise i følgende fag: 

• Dansk: 5.-6.klasse 
• Natur/teknik 1.-6.klasse 
• Tysk: 5.-6.klasse 
• Engelsk: 4.-6.klasse 
• Håndværksmæssige fag 5.-6.klasse herunder krea 
• Endvidere indgår der en klasselærerfunktion samt mulighed for undervisning i kultur, 

musik eller andet du er god til. Fortæl gerne, hvad du i øvrigt brænder for! 
• Vi har udedag én dag i ugen, hvor fagene dansk, matematik og natur/teknik er på 

skemaet – udendørs! 
 

Vi forventer, du er læreruddannet eller har en anden faglig/pædagogisk uddannelse, der 
kvalificerer dig til at undervise og har givet dig indsigt i børn og unges læringsmiljø. Vi er en 
friskole, der gerne vil have et højt fokus på trivsel, læring og nærvær. Vi tilbyder dig et 
spændende og godt arbejdsmiljø med dygtige og kompetente kollegaer, der er klar til at 
hjælpe en ny kollega ind i flokken. 

Har du lyst til at vide mere, så kontakt skolens konstituerede leder Kirsten Holst på tlf.: 
40535618 eller på mail kecholst@gmail.com eller Merete Mogensen på tlf. 21869043 

Ansøgning samt bilag sendes pr. mail til skolen@boddum-ydby-friskole.dk snarest muligt. 
Samtaler foretages løbende.  

Løn og ansættelsesvilkår inden for gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 


