
VESTBYEN Friskole søger pædagog pr. 1. august 
Vi tilbyder en stilling som pædagog på 37 timer. 

Vi søger dig, hvis du: 

- er faglig kompetent og ansvarsbevidst. 
- brænder for at være med til at videreudvikle vores skole og SFO i tæt samarbejde med ledelse, kolleger og 

bestyrelse. 
- er enig i, at den gode relation til børnene er altafgørende i dit arbejde. 
-  ser værdien i en SFO med plads til den frie leg, kreativitet, fysisk aktivitet, udeliv og spontanitet.  
- er fuld af gode ideer til eftermiddagsaktiviteter i SFO’en, som du selv brænder for at være en del af. 
- er løsningsorienteret og har en anerkendende tilgang til børn. 
- ser det som en selvfølge at gå med i børnenes leg. 
- har flair for et tæt, åbent og ærligt forældresamarbejde. 

Stillingen vil overvejende bestå af arbejde i SFO´en, men den vil også indeholde pædagogiske funktioner i skoledelen 
som bl.a. støttetimer i klasserne, ligesom du også skal være en del af vores Juniorklub onsdag aften for 5. og 6. 
klasse.  

VESTBYEN er en friskole i Holstebros vestlige bydel. Vi begyndte 1. maj 2017, og til august bliver vi 313 børn fordelt 
på 0. - 9. klasse. Vores mål er at blive en tosporet skole fra 0. – 9. klasse. Vores SFO er et tilbud til vores børn fra 0. - 
4. klasse.  

I øjeblikket er vi 31 ansatte, og antallet vil stige i årene fremover. Vi befinder os i ny skolebygning fra 2019, og 1. maj 
i år tog vi en ny indskolingsfløj i brug. 

Vores værdigrundlag bygger på trivsel, faglighed og fællesskab. I skolens vision fokuserer vi særligt på åben skole, 
oplevelser, innovation, kultur og dannelse samt forældresamarbejde.  Vi ser det som en stor styrke at finde frem til 
gode løsninger i fællesskab samt at turde tænke ud af boksen og være innovativ.    

Yderligere oplysninger kan fås hos skoleleder Martin Stærmose 60584725 eller viceskoleleder Lone Brødbæk 
60584726. Du kan også læse mere på skolens hjemmeside www.vestbyenfriskole.dk og på Facebook. Du er meget 
velkommen til at komme forbi til en snak og en rundvisning på skolen. Vi glæder os til dit besøg! 

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 7. juni 

Samtaler afholdes d. 20. juni. 

Ansøgning, eksamensbevis og CV med relevante bilag sendes til kontakt@vestbyenfriskole.dk 

 

 


