
 

 

 

 

 

 

Karlskov Friskole, Bredsten Landevej 139, 7323 Give 

Tlf. 76 70 51 51, Skoleleder Per Nedergaard Rasmussen 

E-mail: kontoret@karlskov-friskole.dk 

Hjemmeside: www.karlskovfriskole.dk 

 

Karlskov Friskole søger barselsvikar og timelærer 
 

 
Smukt placeret mellem Give og Billund ligger Karlskov Friskole.  

 

Du har nu muligheden for at blive en del af et helt unikt læringsmiljø, hvor høj faglighed og fællesskab kan 

mærkes fra det sekund, du træder indenfor.  

 

Vi søger til det kommende skoleår en barselsvikar samt en timelærer. Tiltrædelse 1. august eller hurtigst 

muligt derefter.  

 

Barselsvikaren skal kunne varetage følgende fag: Dansk i mellemtrinet, Billedkunst - Håndværk og design 

samt gerne Natur-teknik i mellemtrinet. 

 

Timelæreren skal kunne varetage fysik/kemi-undervisningen i vores udskoling. Minimum 5 undervisnings 

lektioner pr. uge. 

 

Du skal holde af at arbejde med børn og unge mennesker og vinder helt naturligt deres tillid og respekt. 

Vores undervisningsmiljø er unikt og bærer præg af godt samarbejde mellem kolleger, forældre og elever. 

Derfor er du garanten for et tæt og udbytterigt samarbejde til gavn for vores elever.  

 

Vi søger kollegaer, der:  

• Er faglig velkvalificeret  

• Har humor og godt humør  

• Har lyst til teamwork  

Vi kan tilbyde: 

• Gode muligheder for selvbestemmelse  

• Højt til loftet  

• Dygtige og engagerede kollegaer  

• Gode undervisningsforhold  

• Stabil elevtilgang og god økonomi  

• Muligheder for pædagogisk udvikling  

 

Ansættelsesvilkår, løn, ansøgningsfrist og samtaler  

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 

Centralorganisation. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Per 

Nedergaard Rasmussen på 76 70 51 51 eller 61 61 40 55 eller e-mail: Per@karlskov-friskole.dk.  

Yderligere informationer kan også findes på skolens hjemmeside: www.karlskovfriskole.dk  

Er du teamspilleren, der tror på dig selv og gerne vil gøre en forskel sammen med andre mennesker, så søg 

stillingen på mail: kontoret@karlskov-friskole.dk mærket ”ansøgning” i emnefeltet. Ansøgningsfrist 1. 

aug. 2022 

Ansøgninger vil blive behandlet i den rækkefølge de modtages. 
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