
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrild Friskole & Børnehus 
 
Skærbækvej 16, 
Arrild, 6520 Toftlund. 
 
Skolen@arrildfriskole.dk 
Tlf.: 74830103 
 
Boernehuset@arrildfriskole.dk 
Tlf.: 30138403 

Engageret friskolelærer søges 
Arrild Friskole og Børnehus søger en engageret lærer, der ligesom os er 
begejstret for friskoletanken og arbejdet med eleverne. 
Brænder du for dine fag og for eleverne? 

 Har du hjertet på rette sted med lyst til at engagere dig åbent og 
nysgerrigt i vores dejlige børneflok og engagerede personalegruppe? 

 Ser du det som din opgave sammen med dine kollegaer at udvikle, 
styrke og undervise børn på deres niveau? 

 Finder du nye veje til gavn for barnet/ klassefællesskabet, hvis det er 
nødvendigt?     

Hvis du kan sige ja til ovenstående, er du måske vores nye kollega. 

Vi søger en lærer med naturfaglige kompetencer og håber på en kollega til 
følgende klasser og fag:                                                                                                                                                                          

- Dansk i 3.-4.klasse 
- Matematik i 5.-6.klasse 
- Natur/teknologi i 5.-6.klasse 
- Musik 0.-6.klasse 
- 2 sprogs undervisning. 

Kan du byde ind med evt. tysk eller andet skal du endelig også søge. 

Vi søger en lærer, der har lyst til både at undervise både de yngste og de 
ældste elever. 

Vi leder efter dig, der kan se dig selv i følgende faglige og personlige profil: 

 Du er uddannet lærer og har gerne linjefag i matematik og i et eller flere 
af ovennævnte fag. 

 Du gennemfører en tydelig klasserumsledelse. 
 Du er struktureret og løser dine opgaver med omhu og til tiden. 
 Du har erfaring med og bruger IT og medier i din undervisning. 
 Du har en anerkendende tilgang til det enkelte barn 



 Du brænder for at lære alle børn mest muligt. 
 Du indgår aktivt og nysgerrigt i fællesskabet. 
 Du er positiv, imødekommende, initiativrig, udviklingsorienteret og har 

humor. 
 Du deltager aktivt i teamsamarbejdet med dine kollegaer. 

Hvem er vi? 

 Vi er en lille Friskole beliggende i Arrild nær Toftlund i Tønder kommune. 
Vi driver både en skole og et Børnehus (0-6 år). 

 Vi er pt. 66 elever fordelt på årgangene 0.-8.klasse. 
 Vi arbejder i samlæste klasser. 
 Vi har et godt og tæt samarbejde med forældrene og lokalbefolkningen. 

Så har du lyst til at være på skøn og dynamisk arbejdsplads, så hold dig 
endeligt ikke tilbage med at søge. 

Løn- og ansættelsesforhold  
 Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation. 
Stillingen er på 100% - alt afhængig af, hvad du kan byde ind med i 
fagfordelingen. 
I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børneattest. 
 
Vil du vide mere? 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du mere end velkommen til at ringe til 
skoleleder Mie Møller på tlf.: 44 12 84 59 
Læs mere om os på hjemmesiden www.arrildfriskole.dk eller på Facebook. 
Ansøgning sendes til: skolen@arrildfriskole.dk 
Din ansøgning skal indeholde lidt om dig selv, cv, eksamensbevis samt evt. 
udtalelser. 
Ansøgningsfrist d.12.12.2022 kl.10.00 
Samtaler afholdes d.14.12.2022 
Start d.01.01.2023 eller snarest derefter. 
 

 

 


