
 

 

Sofiehøj Friskole søger børnehaveklasseleder 

 

Sofiehøj Friskole blev oprettet af forældre i 2012 og er i god vækst. Skolen ligger midt mellem Holbæk, 

Roskilde og Frederikssund i skønne omgivelser. Vi har gode lokaler, imødekommende kolleger og forældre, 

der anerkender vort arbejde. Vores ca. 200 dejlige elever er dét, vi mødes om dagligt. 

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

menneske. 

Vi søger en uddannet pædagog eller lærer, der har erfaring med undervisningsdelen. Vi forventer, at du er 

tydelig, rummelig, humoristisk og robust, samt at du har positive forventninger til børn og voksne. Du har 

en anerkendende tilgang og ser forskellighed som en styrke. Du arbejder struktureret og har et godt 

overblik. Du er i stand til at håndtere børnegrupper på egen hånd og i samarbejde med andre. Du er fagligt 

og pædagogisk ambitiøs. Klasseledelse og relations- arbejde er naturligt for dig i dit arbejde med børnene. 

Du har stor viden inden for læseindlæring og ved, hvordan du sammen med kolleger skaber en sund kultur 

i klassen bygget på tillid, nysgerrighed og glæde. Det skal være vigtigt for dig, at være med til at give 

børnene et solidt fundament i løbet af deres første skoleår, og du forstår den rette balance mellem at være 

lydhør og formidle vores forventninger i samarbejdet med forældrene. 

Der er 15-17 lektioner i børnehaveklassen i dansk m.m. og mulighed for at supplere til fuld tid med 

varetagelse af undervisning i indskolingsklasserne, AKT-funktion eller ved at få timer i vores SFO om 

eftermiddagen. Du bedes i din ansøgning oplyse om du ønsker fuld tid eller mindre. 

I år er der mulighed for at starte allerede d. 1. maj med vores spirerklasse (førskolegruppe), hvor vi 

forventer ca. 10 børn, der jo så også bliver en del af børnehaveklassen, hvor de øvrige børn starter i august. 

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

højt humør på lærerværelset. Vi underviser 26 lektioner om ugen på en fuldtidsstilling. Pædagoger og 

lærere samarbejder, og vi er heldige at have både mænd og kvinder ansat. To gange årligt tager vi på 

pædagogisk døgn, og som underviser på Sofiehøj får du pc stillet til rådighed. Løn efter gældende overenskomst. 

Du kan finde mere info på vores hjemmeside www.sofiehoejfriskole.dk. 

Du forventes at besøge skolen, inden du søger. Kontakt skoleleder Elisabeth Haulund for aftale og evt. spørgsmål på 

46400172/22799060. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj eller pr. 1. august 2019. Vi holder løbende ansættelsessamtaler.  

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

 

 

 

http://www.sofiehoejfriskole.dk/

