
 

 
 

Friskolelærer søges til vikariat 
 
Vi søger en friskolelærer til et barselsvikariat. Stillingen besættes hurtigst muligt og løber frem til 
31. december 2022, med mulighed for forlængelse. 
 
Vikariatet dækker følgende opgaver:  
 

• Undervisning i naturfag (fysik/kemi) på 7. årgang. 

• Undervisning i dansk – gerne på 3. – 4. årgang. 

• Evt. støttetimer. 

• Hvad du ellers kan byde ind med af kompetencer. 
 
Udover ovenstående søger vi en engageret person, som brænder for at arbejde på en lille skole. Vi 
søger en person, der nyder at være sammen med eleverne, og som brænder for at få trivsel og høj 
faglighed til at gå hånd i hånd.  
 
LIDT OM OS  
Vejrumbro Fri er en lille organisation med friskole, fribørnehave og frivuggestue under samme tag. 
Vi huser omtrent 85 glade børn og er 12 engagerede medarbejdere, der hver dag knokler for at 
understøtte verdens bedste børneliv. Vejrumbro Fri ligger i naturskønne omgivelser ca. 10 km. fra 
Viborg.  
 
Vejrumbro Fri hviler på vores tre kerneværdier – tryghed, udvikling og fællesskab – som praktiseres 
hver dag i vores didaktik, pædagogik og øvrige samvær til børnene. Vi gør en dyd ud af at skabe en 
rar atmosfære, hvor børnene hver dag er trygge i selskab med nærværende voksne.  
 
I skolen har vi ca. 55 elever fordelt på 1.-7. årgang. Undervisningen foregår som udgangspunkt i 
samlæste klasser med flere årgange pr. klasse. Derfor arbejder vi i vid udstrækning med 
differentieret undervisning, hvor vi sigter efter at ramme den enkelte elevs behov og niveau. Vi 
arbejder også med forskellige læringsstile, så vi får det størst muligt match mellem læringskrav og 
læringsmotivation.  
 
Visionen er klar: Vejrumbro Fri skal være et sted, hvor alle børn hver eneste dag møder op og har 
lyst til at være, lege og lære! 
  



 

 
 

VI TILBYDER 

• En skøn lille arbejdsplads med højt til loftet, hvor det meste kan lade sig gøre. 

• En flok kompetente og engagerede kolleger i hele huset. 

• Et tæt og velfungerende samarbejde i lærerteamet. 

• Et nært forældresamarbejde. 

• Samt en hel masse mere, som du er nødt til at være her for at opleve. 
 
PRAKTISK INFORMATION 

• Ansøg via mail på: job@vejrumbrofri.dk  

• Ansøgningen bedes fremsendt i PDF. 

• Ansøgningsfrist: Løbende. Stillingen besættes når vi har den rette kandidat.  

• Samtaler: Løbende, efter nærmere aftale. 

• Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for lærere, ledere og 
børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. 

 
For yderligere information: Kontakt fungerende skoleleder Jonatan Hjul på 22 64 20 75 / 
jonatan@vejrumbrofri.dk. 
 
Læs mere om Vejrumbro Fri på www.vejrumbrofri.dk. 
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