
 

Poulstrup Friskole og Børnehus søger en pædagog (barselsvikariat) 

 

Poulstrup Friskole og Børnehus er en forholdsvis nyetableret institution, beliggende i naturskønne 

omgivelser i Poulstrup by, Hjørring Kommune. Poulstrup er blandt andet kendt for sine ildsjæle og meget 

aktive borgere. Sammenhold og fællesskab er kendetegnende for vores landsby. Vi har et rigt foreningsliv 

og bor i et spændende historisk område. Byen er blevet et aktiv for unge tilflyttere og er tidligere blevet 

kåret som årets børneby. 

  

Børnehuset har til huse i tidssvarende, flotte og vedligeholdte bygninger. Vi åbnede dørene for første 

gang i august 2015 med ca. 35 børn. I dag har vi 70 børn, fordelt på vuggestue og børnehave. 

 

Vores mål er at give børnene dage med udvikling og trygge rammer, med omsorgsfulde og tydelige 

voksne omkring dem. Vores børnehave er funktionsopdelt og vi arbejder i trivselsgrupper (primær 

voksen).  

  

Vi søger en barselsvikar der: 

 

- Er omsorgsfuld og anerkendende 

- Er positiv, glad og imødekommende af natur 

- Elsker udelivet 

- Er fuld af ideer til en spændende dag 

- Er fleksibel, har overblik og empati 
- Kan omsætte mål til praksis 
- Kan indgå i et samarbejde omkring specialpædagogiske opgaver 
- Er loyal overfor fælles beslutninger, værdigrundlag og politik 

 
Vi kan tilbyde: 

 

- En unik mulighed for indflydelse, medansvar og udvikling 

- Et trygt lærings- og arbejdsmiljø med tid til fordybelse og forberedelse 

- Et stærkt lokalsamfund der løfter i flok 

- En målrettet og lyttende bestyrelse  

 

Stillingen er som sagt et barselsvikariat, og er derfor af begrænset karakter. Stillingen er en fuldtidsstilling 

med start 23/10 2017.  

 

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Kristian Bertelsen, enten på tlf 

nr. 71997145 eller mail: kbe@poulstrupfri.net 

 

Vi forventer at alle interesserede læser vores hjemmeside: www.poulstrupfri.net. Yderligere oplysninger 

om Poulstrup kan fås via. byens hjemmeside: www.poulstrup.net 

 

Ansøgningsfrist 

Mandag den 18/9 2017  kl. 12. 

 

Send din ansøgning, cv, eksamensbevis og referencer til skoleleder Kristian Bertelsen 

kbe@poulstrupfri.net 

mailto:kbe@poulstrupfri.net
http://www.poulstrupfri.net/
http://www.poulstrup.net/
http://www.poulstrup.net/

