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Nr. Asmindrup Friskole – Fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse 

  
 
 
 
 

NR. ASMINDRUP FRISKOLE 
SØGER FØRSKOLE- OG JUNIORKLUBMEDHJÆLPER 

20-30 timers medhjælperstilling 
 

Friskolen vokser fortsat, og vi har derfor brug for ekstra hænder på friskolen. 

 

Pr. 1. marts 2016 eller snarest derefter søger vi en medhjælper til vores juniorklub.  

I maj og juni måned vil du ligeledes indgå i friskolens førskoleteam, som varetager det pædagogiske tilbud for vores 

kommende børnehaveklasseelever i morgen og formiddagstimerne. 

 

Stillingen er på 20 timer ugentligt, med mulighed for yderligere 10 AKT-timer (adfærd, kontakt og trivsel) i skolen.  

 

Nr. Asmindrup Friskole er en friskole beliggende i en lille og hyggelig stationsby tæt på skov, vand og grønne 

arealer. Pt. har friskolen 146 skønne elever fra 0.-9. klasse, og til maj starter yderligere en gruppe skønne 

børnehaveklassebørn. Vi er pt. 60 børn i vores SFO og har 30 børn tilknyttet friskolens juniorklub. Vi er 18 

fastansatte hvoraf 6 til dagligt er tilknyttet SFO og juniorklub.  

 

Vi søger en ansvarsfuld og engageret medarbejder, der  

- kan arbejde anerkendende 

- kan organisere og planlægge sit arbejde og gerne være i stand til at formulere sig skriftligt 

- kan arbejde selvstændigt  

- er mødestabil og fleksibel 

- ser styrken i et tæt og gensidigt forpligtigende forældresamarbejde  

 

Nr. Asmindrup Friskole har særligt fokus på bevægelse og udeundervisning, og det forventes derfor, at du har mod 

på at inddrage dette i dit pædagogiske arbejde.  

Vi forventer, at du i samarbejde med det øvrige personale kan bidrage til en positiv hverdag med fokus på trivsel og 

udvikling af friskolens profil.  

Det er et stort plus, såfremt du har tidligere erfaring med pædagogisk arbejde. Det er ligeledes en fordel, 

såfremt du har sans for det kreative, og kan skabe en spændende hverdag for især juniorklubbens pigegruppe.  

 

Du kan læse mere om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk  

Du er velkommen til at kontakte skolen med henblik på et besøg. Du kan kontakte SFO leder Annette Kjuel Muus på 

telefon: 2148 4645. 

  

Ansøgningsfristen er søndag d. 20. februar 2016.  

Du bedes i din ansøgning skrive, om du er interesseret i de 10 supplerende AKT-timer i skoledelen. 

 

Ansøgningen skal sendes til  

Nr. Asmindrup Friskole, Asmindrupvej 32, 4572 Nr. Asmindrup  

eller på mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk  

 

Ansættelsessamtaler vil finde sted torsdag d. 25. februar 2016 fra kl. 15.00. 

Aflønning sker efter gældende overenskomst. 
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