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Ferritslev Friskole søger erfaren skolesekretær 
 
Da vores nuværende sekretær gennem 16 år har søgt nye udfordringer, søger vi en ny skolesekretær på 
32 timer snarest muligt.  
 
Ferritslev Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole og vi tror på, at dette skolesyn er eviggyldigt, hvorfor 
dette skolesyn stadig er fundamentet i vores skole.  Skolen startede i 1859, hvor en samling familier gik 
sammen om at oprette en friskole i Ferritslev. Ferritslev Friskole er derfor blandt de ældste friskoler i 
landet med masser af traditioner og gode skolefortællinger.  Vi ønsker at skabe en rød tråd gennem 
barnets liv og dagligdag, hvorfor vi også har børnehave, SFO samt en Børnehøjskole (musikskole).  Ca. 
180 børn og unge samt 26 medarbejdere har deres daglige gang på Ferritslev Friskole, heriblandt ca. 30 
børn i vores børnehave, Børnehuset Fuglereden.   
  
Vi tilbyder en skole, hvor trivsel og faglighed går hånd i hånd, håndens og åndens arbejde er 
ligeværdige, fællesskabet skabes gennem aktiviteter på tværs af årgangene, nærhed, åbenhed og glæde 
er naturlige ingredienser i vores hverdag, forældresamarbejdet er præget af en meget positiv og 
engageret forældrekreds.   
 
Vi ønsker at du: 

 Har erfaring med friskole verdenen 

 Elsker tal  

 Er parat til at indgå i tæt samarbejde med skolens ledelse omkring løsning af skolens 
administration 

 Kan arbejde selvstændigt, forebyggende og struktureret.  

 Er god til at bevare overblikket i en travl og hektisk hverdag med mange afbrydelser 

 Ser den gode relation til vores elever og forældre, som en naturlig del af din dagligdag 

 Er serviceminded, positiv og udadvendt 
 
Dine arbejdsopgaver er bl.a.  

 Lønkørsel for alle personaler 

 Årsregnskab i samarbejde med revisor 

 Budgetlægning i samarbejde med ledelse og bestyrelse 

 Opkrævning af skolepenge- og børnehaverater  

 Elevregistrering  

 Afstemninger 

 Betaling via Netbank 

 Kontaktperson til Fordelingssekretariatet ang. Vikar-, befordrings- og fripladstilskud 

 Indberetning af vikartilskud, 5. september, Fleksbarsel, Nemrefusion 

 Telefonpasning  
 
Vi bruger elev og finanssystemet Komit (tidligere Edb-Brugsen), 
 
Ferritslev Friskoles personalegruppe er alle engagerede i skolens dagligdag og værdigrundlag, og vi 
forventer at du også er villig til at investere tid og kræfter i dette.  
 
Ansøgning og eventuelle bilag sendes til friskolen@ferfri.dk og skal være os i hænde senest den 1. 
august kl. 12.00. Skriv ”Ansøgning” i emnefeltet.   
  
Yderligere oplysninger om skolen eller stillingen kan fås ved henvendelse til skolens viceleder Gitte 

Stenum på 2683119, eller skolens bestyrelsesformand Eva Gaarsdahl på 22545904, efter den 20 juli 

2018. Vi forventer, at du gerne vil høre mere om os, inden du søger stillingen. Skolens hjemmeside er 

www.ferfri.dk. Vi forventer at afholde samtaler mandag den 6. august 2018 efter kl. 15.00. Skriv venligst i 

ansøgningen hvor stillingsopslaget er set.   

  

http://www.ferfri.dk/

