
Bjerregrav Friskole & Børnehus 
Dannelse i indsigt, udsyn og fællesskab 
  

En af vores udskolingslærere har valgt at søge nye udfordringer 

– vi søger en lærer til tysk, dansk og historie i 7.- 9. klasse 

- Kunne du tænke dig at være på en skole med høj faglighed, godt humør, fede idéer og nærvær? 

- Kunne du tænke dig at være et sted, hvor vi ”laver efterskolestemning” mellem 8.00 - 14.30 

- Kunne du tænke dig at være et sted, hvor vi sammen skaber mulighederne? 

Så er det dig vi søger: 

Bjerregrav Friskole og Børnehus har 190 glade elever fra 0. – 9. klasse og 31 børn i Børnehuset. Bjerregrav Friskole 

ligger ca. 15 km nord for Viborg i den skønneste natur og med Hvolris jernalderlandsby, bæk og skov i baghaven. Vi 

har på skolen fine faciliteter såsom egen minihal, fysik/kemilokale, madkundskab mm. Og så har vi bussen, der kan 

køre os ud i verden. 

Vi søger pr. 1. november 2019 en lærer til en fast stilling. 

Vi søger en kollega: 

- Der kan lide at omgås mennesker, indgå i relationer og har let til smil 

- Der kan undervise i tysk, dansk og historie i udskolingen 

- Der værdsætter teamsamarbejde og tæt sparring 

- Der vil udvikle vores grønne profil sammen med skolens øvrige naturfagslærere. 

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

omgangstone. Som skole lægger vi stor vægt på høj faglighed og på nærværende voksne med fokus på elevernes 

trivsel og udvikling. På Bjerregrav Friskole og Børnehus har vi ”Det grønne flag” og med vores værdigrundlag i indsigt, 

udsyn og fællesskab, øver vi os hele tiden på at blive mere bevidste om den grønne profil 

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, samt på 

https://www.facebook.com/Bjerregrav-Friskole-og-B%C3%B8rnehus-537452293317090/ 

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. november 2019  

Ansøgningsfrist: 17. september 2019 kl. 12.00  

Samtaler: 23. september fra kl. 16.00   
 

Ansættelse sker iht. overenskomst mellem Finansministeriet og LC  

Ansøgningen behandles med fuld diskretion.  

http://www.bjerregravfriskole.dk/
https://www.facebook.com/Bjerregrav-Friskole-og-B%C3%B8rnehus-537452293317090/

