
 

 
Børnenes Friskole - Lilleskolen i Aarhus Nord 

søger en uddannet pædagog – gerne flexjobber - i en fast stilling normeret til ca. 18-30 timer/uge.  

 

 Kan du tilrettelægge og tage del i spændende eftermiddage? 

 er du glad for at være ude i al slags vejr?  

 trives du med selvstyring?  

 og kan du skabe trygge rammer for 100 børn fra 0 - 4. klasse i vores Frits?  

 

- ja, så er du nok den nye kollega, vi går og venter på. 

 

Stillingen er fordelt med timer som klassepædagog i skoledelen samt evt. timer som støttepædagog 

på grupper eller enkelte børn, men timerne ligger primært i vores SFO (hver dag kl. 13.15-16.30). 

Du kommer til at indgå i vores pædagogiske team, som består af seks gode kolleger; vi ser forskel-

lighed i teamet som værdifuldt, og der er plads til smil og humor i det daglige arbejde. 

 

På Børnenes Friskole lægger vi stor vægt på børns medbestemmelse, og ’den frie leg’ er en af vores 

kerneværdier. Vi har brug for en dygtig og fleksibel pædagog, som kan håndtere mange indtryk og 

skiftet mellem skole og SFO. En pædagog, der har energi til leg og fysiske aktiviteter, når skoledagen 

slutter, og som kan inspirere vores sprudlende børneflok. Typisk har vi hver et felt, som vi brænder 

for; det kan være udeliv, musik, bålmad, dans, håndværk, drama eller noget helt syvende. Du må 

derfor gerne have særlige kompetencer med dig. AKT eller anden specialuddannelse er også et plus. 

 

Vi har ugentligt personalemøde i pædagoggruppen samt teammøde med lærerne i den klasse, du 

bliver klassepædagog i. 

 

På skolens hjemmeside www.boernenesfriskole.dk kan du læse meget mere om skolen og se, om du 

deler vores værdier og børnesyn. 

For yderligere oplysninger kontakt SFO-leder Ulrich Bossow på 2970 0110 eller skoleleder Peter Leth 

Andresen på 4013 2916. 

Der er mulighed for at besøge skolen til en rundvisning mandag den 21/10 kl. 13 - 15. 

 

Ansøgning - gerne med foto, CV og relevante papirer - sendes til kontoret@boernenesfriskole.dk 

senest onsdag den 23/10 2019.  

Vi holder samtaler i uge 44 (28.10. – 1.11.). 

Tiltrædelse pr. 1/12 2019 eller hurtigst muligt. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem BUPL og Skoleforeningerne ved  

De Frie Grundskoler. 
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