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  Bjerregrav Friskole & Børnehus 

Dannelse i indsigt, udsyn og fællesskab 

Vi søger pr. 1.januar 2021 eller snarest derefter en pædagogmedhjælper på 22 timer til SFO´en og juniorklubben i 
Bjerregrav 

- Har du højt humør og let til smil? 

- Har du lyst til at være kreativ og gribe de gode idéer? 

- Har du lyst til at være med til at lave et godt fritidstilbud? 

 
Så er det måske dig vi søger 

Bjerregrav Friskole og Børnehus ligger ca. 15 km nord for Viborg i den skønneste natur med bæk og skov, og med 
Hvolris jernalderlandsby i baghaven. Børnehuset gør brug af skolens fine faciliteter, såsom minihal, billedkunstlokale, 
skolekøkken o.s.v. Desuden har skolen en bus, som kan køre os ud i verden.  

Stillingen vil være fordelt med 15 timer i SFO én og 8 timer i Juniorklubben. 

I er SFO´en er der p.t 66 børn. Tiden i SFO er børnenes fritid og derfor er det vigtigt, at børnene har medindflydelse i 
forhold til de aktiviteter der tilbydes, og at det er frivilligt at deltage i disse. Hver dag byder på forskellige aktiviteter. 
Aktiviteter, hvor børnene som udgangspunkt frit kan vælge imellem. 

Juniorklubben i Bjerregrav er en forældredrevet juniorklub for børn fra 4. – 6. klasse i Bjerregrav og omegn. 

Målet for juniorklub, er at give børn fra 4.-6. klasse et socialt samlingspunkt, med fællesskab, godt humør og gode 
oplevelser sammen. Juniorklubben har åbent tirsdage og torsdage fra kl. 13.00 – 16.30. 

Vi søger en kollega, der: 

• Brænder for arbejdet med børn  

• Er nærværende, engageret, energisk og inspirerende i samværet med børn og voksne 

• Er tydelig i din kommunikation 

• Er od til at iagttage og reflektere 

• Har erfaring eller arbejder med børn i sit arbejdsliv eller fritidsliv. 

• Er god til at samarbejde i teams 

• Er loyal og fleksibel 

• Er stabil 

• Er initiativrig og god til at igangsætte aktiviteter 

• Er god til at lytte og informere 

• Er kreativ 

Du kan: 

• Lide at lave aktiviteter ude – hele året rundt 

• Lege, spille og konkurrere 

• Være synlig og tydelig overfor børn og voksne 

• Formulere dig skriftligt og har IT- kendskab 

Har vi fanget din interesse? Vi viser med glæde vores fantastiske Børnehus og skole frem og besvarer også gerne på 
spørgsmål til stillingen. Kontakt afdelingsleder Elsebeth Andersen på tlf. 27 10 15 46/27 10 15 41.  

Ansøgningen stiles ligeledes til Elsebeth Andersen og sendes elektronisk til: dn@bjerregravfriskole.dk    

Stillingen ønskes besat: Pr. 1.1.2021 eller snarest derefter 

Ansøgningsfrist: Onsdag d.16.12.20 kl.12.00  

Samtaler: Mandag d.4.1.21   

http://www.bjerregravfriskole.dk/

