
På Nr. Asmindrup Friskole er der fortsat turbo på udviklingen! 
 
Vi skal bruge en fuldtidslærer mere fra 1. oktober 2019.  
 

 
Lidt om os selv og vore forventninger til vores kommende kollega: 
Nr. Asmindrup Friskole slog dørene op i august 2010. At starte en Friskole kræver både engagement, 
kreativitet, fleksibilitet og ikke mindst tålmodighed og udvikling, både af ansatte, forældre og elever. 
Drivkraften bag projektet var forældre på den daværende folkeskole i Nr. Asmindrup. Friskolen startede 
med 55 elever, i dag har vi 180 elever.  
 
På Nr. Asmindrup Friskole er vi på nuværende tidspunkt en ”mindre” personalegruppe på 24 personer, som 
sammen varetager de mange daglige opgaver, der er på en skole. Som underviser har man mange opgaver i 
hverdagen, og det er nødvendigt, at vi alle er i stand til at løfte i flok, at vi hjælper hinanden og stiller vores 
kompetencer til rådighed for hinanden i det daglige samarbejde. 
 
På Nr. Asmindrup Friskole har vi meget fokus på elevernes trivsel. Vi bestræber os på altid at være positive 
og anerkendende i vores møde med elever, forældre og kollegaer. Smil og godt humør er en vigtig del af 
vores hverdag. Vi forventer derfor, at du er empatisk, og at du har et positivt menneskesyn. Fællesskab og 
samarbejde er vigtige redskaber i friskolens dagligdag. Vi forventer derfor, at du har en åben og tillidsfuld 
tilgang til andre mennesker – både i mødet med kollegaer, elever og forældre. 
 
 
Lidt information til vores kommende lærerkollega: 
På Nr. Asmindrup Friskole praktiserer vi udeundervisning året rundt – på samtlige klassetrin og i samtlige 
fag. Udeundervisningen er et vigtigt supplement til den ”almindelige” klasseundervisning og kan foregå 
som længerevarende forløb eller som små korte processer.  
 
For at arbejde på Nr. Asmindrup Friskole er det derfor en forudsætning, at man kan se den dybereliggende 
mening med udeundervisning, og at man brænder for at arbejde med dette – året rundt! Vi er langt i 
udviklingen af vores udeskolepraksis, og kollegaerne er selvfølgelig behjælpelig med både råd, støtte og 
vejledning. 
 
Vi er i gang med at videreudvikle vores udeskoleundervisning, og fokus vil de kommende år være på at 
skabe nye og spændende udeundervisningsfaciliteter på vores skønne skolegrund. Vi har i år 2018 
færdiggjort et stort overdækket udeskolekøkken og er nu gået i gang med at lave skolehaver.  
 
Udeundervisning er en stor del af undervisningen på Nr. Asmindrup Friskole, hvor eleverne fra 0.-6. klasse 
har en ugentlig udeundervisningsdag. Derudover bruger vi i høj grad bevægelse og udeundervisning i den 
daglige undervisning. 
 
På friskolen har vi elever med forskellige faglige forudsætninger, og i forbindelse med emneuger m.m. 
arbejder vi med sammenlæste klasser. Det er derfor nødvendigt, at du formår at differentiere din 
undervisning til flere niveauer. 
 
Vi søger en lærer der kan undervise i følgende fag: 
Natur/teknik, gerne med særlige kompetencer inden for biologifaget. 
Matematik på mellemtrin og udskoling: du bedes i din ansøgning skrive, hvilke klassetrin du kan undervise 
på. 
 
Ejerskab og fællesskab: Vi har et stort ønske om, at vores lille friskole tager sig pæn ud, og vi gør derfor alle 
en indsats for at her er pænt og rart at være. Vi forventer derfor, at vores kommende kollega er indstillet på 
at give en hånd med i forhold til de små praktiske opgaver, som vi møder i hverdagen. 
 
Medindflydelse og arbejdstid: 



På friskolen er det vigtigt, at de beslutninger, som vi i fællesskab træffer, også giver mening. Vi har derfor 
også en høj grad af medarbejderindflydelse.  
 
I indeværende skoleår underviser en lærer maksimalt 26 ugentlige lektioner.  
 
Lærerne har ikke fuld tilstedeværelsestid. Vi har i fællesskab udarbejdet et lokalt aftalegrundlag, hvori 
fællesopgaver, individuelle opgaver, forberedelsestid, fællesmøder m.m. er defineret. Der er derfor rig 
mulighed for selv at planlægge sin forberedelsestid.  
 
En god start på det nye arbejdsliv: 
På friskolen er det vigtigt, at alle medarbejdere trives i deres arbejde. Ved skolestart er en af kollegaerne 
derfor tilknyttet som mentor, og har til opgave at hjælpe dig godt i gang med deres arbejde på Nr. 
Asmindrup Friskole. 
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Morten Juul Pedersen eller 
viceskoleleder Torben Pedersen. 
 
Vi har et stort ønske om at få ansat vores kommende kollega hurtigst muligt. Vi har derfor valgt at afholde 
samtalerne løbende.  
 
Har stillingen vakt din interesse, vil vi derfor opfordre til, at du sender os en ansøgning hurtigst muligt, så 
du kan komme i betragtning til stillingen. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 
 

Nr. Asmindrup Friskole 

Asmindrupvej 38 
4572 Nr. Asmindrup 
 

tlf: 59 32 81 01 

Mail: morten@nr-asmindrup-friskole.dk 
www.nr-asmindrup-friskole.dk 
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