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Ferritslev Friskole søger en uddannet social-/specialpædagog pr. 1. oktober 2018 til skole og SFO 

  

Ferritslev Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole. Vi tror på, at dette skolesyn er eviggyldigt, og det er 

derfor fundamentet i vores skole. Vi ønsker at skabe en rød tråd gennem barnets liv og dagligdag, hvorfor 

vi også har børnehave, SFO samt en Børnehøjskole (musikskole). Vi tror på, at børnene altid møder som 

den bedste udgave af sig selv, hvorfor vores syn er, at børnenes udvikles når vi arbejder 

ressourcefokuseret.  

Ca. 215 børn og unge samt 30 medarbejdere har deres daglige gang på Ferritslev Friskole, heriblandt 30 

børn i vores børnehave, Børnehuset Fuglereden. I vores SFO, Spiren, er der i kommende skoleår indmeldt 

ca. 50 børn fra indskolingen.  

 

Ferritslev Friskole søger en uddannet social-/specialpædagog med praksiserfaring indenfor inklusion af 

børn i svære udfordringer. Hvis du ikke har arbejdet med inklusion af denne målgruppe, er vi nysgerrige på, 

hvilken anden praksiserfaring du har med udsatte børn. Stillingen er en kombinationsstilling, hvor du både 

er ansat i skoledelen samt i vores SFO. Det er vigtigt for os, at du i SFO'en er igangsættende med 

attraktive, udfordrende, udviklende aktiviteter for børnene. Vi har korte skoledage og derfor gode 

muligheder for at give børnene "luksustid" med kammeraterne.   

 

Vi tilbyder en friskole, hvor:  

 Trivsel og faglighed går hånd i hånd  

 Alle gør en forskel for børnene og bidrager professionelt  

 Fællesskabet skabes på tværs af skolen  

 Nærhed, åbenhed og glæde er naturlige ingredienser i vores hverdag  

 Forældresamarbejdet er præget af en meget positiv og engageret forældrekreds 

 

Vi forventer af dig, at  

 Du arbejder dynamisk og procesorienteret med indsatsplanerne i vores pædagogiske praksis 

 Din robusthed oplever børnene ved, at du altid ser deres ressourcer, også når tingene bliver meget 

svære 

 Du er fagligt velfunderet og kan udtrykke dig klart i skrift og tale  

 Du har overblik, kan skabe ro og naturlige rammer for børnene at være i 

 Du kan se mulighederne i at være en del af en skole og er villig til at samarbejde med børn og 

personale i hele huset, desuden trives du med et ligeværdigt forældresamarbejde 

 

Har ovenstående vakt din interesse eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte pædagogisk 

leder Helene Stenager Skov på 22897403 eller konst. skoleleder Gitte Stenum på 26831191. 

Du er også velkommen til at aftale tid til en rundvisning samt en uforpligtende samtale. 

Ansøgningsfrist er den 10. august 2018 - samtaler vil finde sted i uge 34 eller starten af uge 35.  

 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til aftale mellem Dansk Friskoleforening, BUBL og Lærernes 

Centralorganisation 

Ansøgning samt relevante papirer sendes til friskolen@ferfri.dk, mærk emnefeltet ”Socialpædagog” senest 

den 10. august 2018 kl. 12.00. Skriv venligst i ansøgningen hvor stillingsopslaget er set. 


