
 

Poulstrup Friskole og Børnehus søger en barselsvikar til 0. klasse 

 

Poulstrup Friskole og Børnehus er en veletableret 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. 

 

Foruden skole og SFO, har vi også et nyere børnehus bestående af børnehave og vuggestue med 

ca. 70 børn. Vi har tidssvarende og vedligeholdte bygninger, og flotte udearealer. Samlet set har 

vi 300 børn i huset, og cirka 60 medarbejdere. 
 

Vi søger en pædagog/lærer der: 

• Skal kunne undervise i matematik (0. kl.) og N/T (0.-2. kl.) 

• Skal kunne varetage støttetimer 1/1 

• Kan arbejde understøttende, både fagligt og socialt 

• Er dygtig til relationsarbejde og formidling 

• Er tydelig, struktureret og selvstændig 

 

Stillingen er et barselsvikariat. Hoveddelen af undervisningen foregår i 0. klasse, hvor det 

primært drejer sig om matematik og N/T. Derudover er der N/T i 1. og 2. klasse, samt støttetimer 

(elev i 1. Klasse). Den ansatte der går på barsel er pædagog, men læreruddannede kan også 

komme i betragtning til stillingen. 

 
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 rummelig og ambitiøs arbejdsplads i rivende udvikling 

 

Stillingen er et barselsvikariat på 100%. Der ønskes tiltrædelse senest pr. 1/12 2022. 

 

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 

Fredag den 28. oktober 2022 kl. 12. Samtaler forventes afholdt i uge 44. 

 

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

kbe@poulstrupfri.net 
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