
 
 

 

 

 

Lærer til Højby Friskole  
Højby Friskole (Odense S.) søger en engageret lærer med tiltrædelse 1. august 2019 
  

Med tiltrædelse 1. august 2019 søger vi en dygtig og engageret lærer med hovedfag i dansk (mellemtrin og 

overbygning), og som i sin undervisning evner at skabe rum for udvikling og trivsel til glæde for alle parter.  

 

Det er en fordel, hvis du også har engelsk (på mellemtrin og overbygning) og/eller Natur/Teknik (mellemtrin).  

 

Vi leder efter en kollega der:  

 

● Har lyst til at levere en en professionel og engageret arbejdsindsats. 

● Er initiativrig, ansvarsbevidst og kan undervise på et højt fagligt niveau med stort engagement og 

kreativitet.  

● Har gode samarbejdsevner - både i forhold til kollegaer, elever, ledelse og forældre.  

● Ikke kun brænder for selve undervisningen, men også de andre opgaver der er en del af lærerjobbet.  

● Har lyst og energi til at involvere sig i et aktivt friskoleliv, og indgå i fællesskabet omkring børn og 

forældre.  

 

Højby Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole beliggende i det sydlige Odense. Vores historie går tilbage til 

1859, og vi er dermed en af landets ældste friskoler.  

 

Vi er en skole med…  

 

● udviklingsorienterede og engagerede kollegaer.  

● 218 imødekommende og nysgerrige børn og unge.  

● en aktiv bestyrelse og forældrekreds.  

● et miljø hvor der er plads og rum til pædagogisk nytænkning.  

● mulighed for både personlig og faglig udvikling, samt chancen for at være med til at præge den 

fortsatte udvikling af Højby Friskole.  

  

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.  

  

Beskæftigelsesgrad  

Forventet 100 %.  

  

Tiltrædelse  

1. august 2019.  

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist 

Fredag den 7. juni 2019.  

 

Vent ikke med at sende din ansøgning, da vi løbende indkalder til samtaler, og forbeholder os ret til at 

deaktivere opslaget, hvis den rette kandidat findes.    
  

Spørgsmål  

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte skoleleder Lotte Greve på tlf. 65 95 82 24.  

 

Ansøgning   

Ansøgning sendes til hoejby.friskole@skolekom.dk – skriv ”Lærer” i emnefeltet.  

  

Læs mere om vores skole på www.hoejby-friskole.dk og på vores Facebookside 

www.facebook.com/HoejbyFriskole  
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