
Norddjurs Friskole søger en pædagogmedhjælper  

Pr. 1. april 2020 

Har du lyst til at være en del af Norddjurs Friskoles Fritter-team?  

Vi tilbyder følgende:  

 Timer i skolens Fritter og timer i skolens tidlig skolestart  

 En ansættelsesgrad på 100%  

 Mulighed for at sætte dit eget præg på dagligdagen i tæt samarbejde med kolleger.  

 At indgå i et kompetent Fritter-team. 
 En tæt dialog med engageret lærer og forældregruppe.  

 79 glade børn i skønne omgivelser på verdens smukkeste skole. 

Vi forventer, at du:  

 Har en positiv og anerkendende tilgang til børn 

 Vil knokle med at gøre alle børn i tidlig skolestart så klar til 0. klasse, som hver enkelt barn kan blive. 

 Er kreativ, holder af at være både ude og inde, er dynamisk, passioneret, legende og ansvarlig. 

 Er et positivt og åbent menneske, der vægter samarbejdet med lærere, pædagoger, forældre og ledelse højt. 

 Er initiativrig og selv-igangsættende 

 Vil være engageret i skolens dagligdag. 

Ansættelse:  

 Stillingen er tidsbegrænset fra 1.april 2020 til 30. juni 2020.   
 Ansættelsen sker efter overenskomsten mellem Finansministeriet, BUPL og FSL.  
 Ansøgning sendes til kontoret@norddjurs-friskole.dk eller Norddjurs Friskole, Lergravsvej 4, 8500 Grenaa.  

Er du interesseret? 

Vi hører gerne fra dig og du er velkommen til at kontakte skoleleder Dorte Albæk på tlf. 86 30 95 65 og mail: kontoret@norddjurs-

friskole.dk for yderligere information. 

Sidste ansøgningsfrist er torsdag d. 20. februar 2020 - klokken 12 og vi afholder ansættelsessamtaler mandag d. 24. februar 2020.   

Norddjurs Friskole er en 37 år gammel Lilleskole. Vi er en dynamisk og spændende skole i smukke rammer med ca. 225 elever (0. – 9. kl.).  

”Gå glad i skole” er udgangspunktet for vores pædagogik, der sigter mod at give vores elever en stærk social, kreativ og faglig 

uddannelse og dannelse i et aktivt og spændende læringsmiljø!  

Øvrige nøgleord som kendetegner vor skoletænkning er gensidig respekt og tillid, stimulering af venskaber, samarbejde, musisk/kreative 

aktiviteter, rejser og lejrskoler samt god faglig undervisning!  

I Fritteren arbejder vi på at udvikle børnenes sociale kompetencer. Vi har et positivt menneskesyn, som bygger på fælles ansvar for 

hinanden og vores relationer. Dette betyder også at vi bruger en del tid på at mægle i børnehøjde, da vi ser det som en vigtig 

læringsproces at børnene formår at løse de konflikter og udfordringer de støder på. Vi understøtter børnenes initiativer og behov og 

guider dem til at reagere i praksis på disse. Det enkelte barn skal have rum til at vokse som individ i fællesskabet, ligesom det skal føle, 

forstå og tage ansvar for sin egen rolle og bidrage til fællesskabet. Nøgleord i denne forbindelse er: lydhørhed, hensyn, forståelse, 

empati, fællesskabsfølelse, respekt, ligeværd, anerkendelse og ansvar. 
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