
 
 

Sofiehøj Friskole søger engageret lærer  

til indskolingen pr. 1/8-18 

Sofiehøj Friskole blev oprettet af forældre i 2012 og er i kraftig vækst. Skolen er beliggende ca. 20 km 

fra Holbæk, Roskilde og Frederikssund i skønne omgivelser. Vi har gode lokaler, forældre der 

anerkender vort arbejde og 211 dejlige børn fra 0.-9. klasse. 

Vi bygger på følgende værdier: fællesskab, faglighed, gensidig respekt, omhu og ambition og det hele 

menneske. 

Vi søger en uddannet lærer, der brænder for at undervise i matematik og/eller dansk i indskolingen og 

gerne tager natur og teknik. Du får klasselærerfunktionen i vores 1. klasse og indgår i 

indskolingsteamet. Hvis du kan noget med musik, er det en fordel, da vi ønsker at udvikle vores 

morgensamlinger og give eleverne flere musiske kompetencer. 

Vi tilbyder: 

 En lille skole, hvor alle kender alle 

 Et godt kollegialt fællesskab med humoristisk og løsningsorienteret tilgang 

 En PC så du kan bruge de mange muligheder, som digitale læringsplatforme og 

interaktive tavler kan tilføre børns læring 

 En skole hvor vi prioriterer høj faglighed også i de praktisk-musiske og kreative fag 

 En skole hvor der er en god fordeling mellem mænd og kvinder, ældre og yngre ansatte  

 En skole hvor lejrskoler fylder meget 

 Vi søger en lærer der: 

 Er tydelig og kærlig på samme tid 

 Er ambitiøs på elevernes vegne 

 Er energisk og fleksibel, men også rolig og robust 

 Forstår betydningen af at danne relationer og møde eleverne med positive forventninger 

 Kan bidrage til at omsætte skolens værdier til handling 

 Kan strukturere og sætte rammer i undervisningen 

Vi arbejder morgen, middag og aften, men bestemmer selv hvor – og hvornår – vi forbereder os, og 

der er højt humør på lærerværelset. 

Du kan finde mere info på vores hjemmeside www.sofiehoejfriskole.dk, hvor du bl.a. kan læse om vort 

værdigrundlag m.m. 

Du kan besøge skolen efter aftale tirsdag d. 19. juni kl. 13-14. 

Skoleleder Elisabeth Haulund kan kontaktes på 46400172/22799060 for aftale/evt. spørgsmål. 

Ansøgning med eksamensbevis og relevante bilag mailes til: kontoret@sofiehoejfriskole.dk 

Ansøgningsfrist mandag d. 25. juni 2018. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 27. juni. 
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