
   

Bjerregrav Friskole og Børnehus søger pr. 1. august 2018 en fast lærerstilling og en 

årsvikar 

Bjerregrav Friskole og Børnehus har 189 glade elever fra 0. – 9. klasse og 35 børn i Børnehuset. Bjerregrav 

Friskole ligger ca. 15 km nord for Viborg i den skønneste natur og med rigtig fine faciliteter på skolen bl.a. 

egen minihal, fysiklokale, Hvolris jernalderlandsby, bæk og skov i baghaven. 

Vi søger pr. 1. august to lærerstillinger: en lærer til fastansættelse og en lærer i et årsvikariat, der kan 

dække nogle af følgende fag: 

- Fysik/kemi, biologi og geografi i udskolingen 

- Matematik i udskolingen 

- Idræt i udskolingen 

- Samfundsfag og historie i udskolingen 

Vi søger to lærere, der sætter pris på den gode relation med børn, personale og forældre.  

Vi er en skole med en meget engageret medarbejderstab, med høj faglig kompetence og godt humør. Som 

skole lægger vi stor vægt på høj faglighed og på nærværende voksne med fokus på elevernes trivsel og 

udvikling. Skolen har en meget engageret skolebestyrelse og forældregruppe og er beliggende i et 

lokalsamfund, der bakker op om skolen og børnehuset. Skolen er organiseret i to teams, indskoling fra 0.- 

4. klasse og udskoling fra 5.- 9. klasse. 

I udskolingen arbejder lærerteamet tæt sammen omkring klasserne. Projektarbejdet har stor prioritet hos 

os og i løbet af skoleåret har udskolingen (7.-9. klasse) 10 projektuger. Derudover har vi mange ture ud af 

huset ind- og udenlands. 

Gå ind på vores hjemmeside www.bjerregravfriskole.dk for at læse mere 

Har vi fanget din interesse? Vi viser med glæde vores fantastiske skole frem og besvarer også gerne 
spørgsmål til stillingen eller skolen. Kontakt skoleleder Berit Fomsgaard Lynderup på tlf. 86 69 12 83 eller 
viceskoleleder Vickie Visbech. Ansøgningen stiles til Berit Fomsgaard Lynderup og sendes elektronisk til: 
kontor@bjerregravfriskole.dk    

Stillingen ønskes besat: 1. august 2018.   

Ansøgningsfrist: 1. maj 2018 kl. 12.00  

Samtaler: 8. maj fra kl. 16.00   

Ansættelse sker iht. overenskomst mellem Finansministeriet og LC  

 Ansøgningen behandles med fuld diskretion.  
 

 

http://www.bjerregravfriskole.dk/

