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Lærer (efter)søges  
Lille Egede Friskole søger dansklærer… 

 
Lille Egede Friskole er en grundtvigsk orienteret friskole med 210 elever fra 0. – 9. kl. samt egen 

børnehave. Vi lægger stor vægt på Det Gode Børneliv, hvor fællesskab, ligeværdighed og faglighed 

er hinandens forudsætninger. Vi har stærke traditioner, og med 159 år i rygsækken er vi en skole, 

der har et solidt fundament, hvor afsættet er barnet og det vigtige forældresamarbejde. 

 

Den faste stilling:  

Da en af vores dygtige lærere har fået stilling andetsteds, søger vi en lærer, der kan varetage 

undervisningen i dansk og andre humanistiske fag fordelt ud over et fuldt skoleforløb. Du skal 

ligeledes kunne varetage en klasselærerfunktion i 1. klasse. 

 

Vi tilbyder: 
➢ En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor gode ideer bliver omsat til handling. 

➢ En skole, hvor der ikke er tilstedeværelsespligt – vi arbejder med lokalaftale! 

➢ Vi har en attraktiv lokallønspolitik. 

➢ Glade og engagerede elever, der er vant til kreative lærere samt at udearealer og bevægelse 

inddrages i undervisningen. 

➢ Voksne, der tager udgangspunkt i at ytre sig på faglig vis, samt tør sige deres mening og 

høre på andres. 

➢ En arbejdsplads, hvor humoren er et vigtigt kommunikationsredskab – det skal også være 

sjovt! 

Du er: 
➢ Udviklingsorienteret med et menneskesyn, hvor barnet er i centrum. 

➢ Dygtig til at undervise i dine fag - med interesse for friskoleverdenen. 

➢ Initiativrig og vil gerne udfordres på dit faglige felt. 

➢ Humørfyldt og vil gerne samarbejdet med dine kollegaer. 

➢ Vægter det vigtige forældresamarbejde højt. 

 

Stillinger er på 37 ugentlige timer. Ansættelse efter FSL overenskomst. 

 

Yderligere oplysninger og aftale om besøg fås ved henvendelse til skoleleder Thomas Wimmer eller 

souschef Ursula Fiedler på enten tlf. 58 36 24 00 eller 60 17 74 30 

 

Sidste ansøgningsfrist er fredag d. 22. juni kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 26. 

Ansøgningen m. relevante bilag skal sendes til Kontoret@lilleegede.dk mærk: ”Dansklærer”. 
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