
 
Poulstrup Friskole & Børnehus søger en barselsvikar - Skal du være en del af holdet? 
 
Poulstrup Friskole og Børnehus er en 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. 
  
Vi åbnede dørene i august 2015 med 69 elever. Siden har vi oplevet en stor søgning til vores skole, 

og har i skrivende stund 190 elever (fordelt på 0.-10. klasse). Foruden skole og SFO, har vi også et 

nyt børnehus bestående af børnehave og vuggestue med ca. 70 børn. Vi har tidssvarende og 

vedligeholdte bygninger, og flotte udearealer.  
 
Vi søger en barselsvikar der: 
 

- Kan undervise i matematik og engelsk i indskolingen  

- Har lyst til at sætte sit præg på pædagogik og dagligdag 

- Er glad, kreativ og inspirerende 

- Er initiativrig og let at begejstre 

- Er selvstændig og ikke bange for at tage arbejdshandskerne på 

- Kan arbejde tæt sammen med kolleger, ledelse og bestyrelse 

- Kan se sig selv i vores værdiord: tillid, fællesskab, ansvar, respekt og trivsel. 

- Har lysten til at undervise med udgangspunkt i friskoletanken 

 
Vi kan tilbyde: 
 

- En friskole, der vægter faglighed, trivsel og fællesskab meget højt  

- En unik mulighed for indflydelse, medansvar og udvikling 

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

- En målrettet og lyttende bestyrelse, samt et stærkt forældresamarbejde  

- En velholdt skole, placeret tæt ved skov og natur 

- En robust arbejdsplads, med højt til loftet 

- Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst 

 
Vi ønsker følgende stilling besat: 
 
Vi søger en lærer til at undervise i matematik og engelsk i indskoling + støttetimer i vores 
kompetencecenter. Undervisningskompetence i engelsk og matematik er et krav for at komme 
i betragtning. Stillingen er et vikariat og på fuld tid. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt. 
 
Ansøgningsfrist 

 
Hurtigst muligt. Send din ansøgning, cv, eksamensbevis og referencer til skoleleder Kristian 

Bertelsen kbe@poulstrupfri.net 

mailto:kbe@poulstrupfri.net

