
 

 

 

 

Tybjerg Privatskole søger ny pædagogmedhjælper  

med lyst til friluftsliv. 
 

 

Til vores fantastiske skole i Tybjerg søger vi en engageret kollega til fortsat at skabe en 

meningsfyldt, tryg og lærerig hverdag for vores 190 børn fordelt på 0.-9. klasse, i samarbejde med 

vores 24 medarbejdere.  

 

Vi søger en kompetent medarbejder, der både skal indgå i skole og SFO/klub. 

Stillingen er på fuld tid, fordelt i klub, undervisningsdelen samt som støttefunktion for enkelte børn. 

 

I fritidsdelen forestiller os, at du skal være gennemgående profil i skolens klub, med ansvaret for 

skolens ældste elever (4. til og med 9. klasse) og i perioder også med de mindste, f.eks. i ferier, 

førskoletid mv. 

Der vil også blive afsat timer til at være med til at starte skolens nye valgfag, friluftsliv op, samt at 

blive en del af dette. Her vil det være friluftsliv generelt, sejlads, klatring, dykning, vandring, lejrliv 

og ledelse, der vil være omdrejningspunktet. Her vil det være en fordel, at du har erfaring og 

uddannelse indenfor området. 

 

I skoletiden vil du primært skulle fungere som støtte, fagligt og/eller socialt for enkelte børn, men 

også indgå som medhjælp til klassens lærere. 

Skolen har udover den almindelige klasseundervisning også fokus på anderledes tilgang til 

undervisning, og derfor forventer vi, at du har lyst til og gerne erfaring med udeskole/skole-ude, 

niveaudeling samt projektorienteret undervisning, da disse er nogle af vores 

kerneudviklingsområder. 

 

Du skal endvidere have erfaring med brug af IT, kunne formulere dig skriftligt, samt kunne anvende 

intra.  

 

Som person er du positiv, innovativ, imødekommende, fleksibel og samarbejdende. Du går til 

biddet med humor og åbent sind, og du er god til at skabe relationer, både til børn og voksne. 

 

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende aftale for pædagogisk personale ved Frie 

Grundskoler, indgået mellem BUPL- forbundet for pædagoger og klubfolk og Aftaleenheden ved 

Frie Grundskoler.  

 

Yderligere oplysninger: 

 

Du skal kunne tiltræde senest 1. april 2019. 

 

Skriftlig ansøgning sendes til pjob@tybjergprivatskole.dk eller afleveres personligt til vores kontor 

på Tybjerg Privatskole. Tybjerg Bygade 3. 4160 Herlufmagle. Att.: Ansøgning medhjælper.  

Ansøgningen skal være modtaget hos os senest fredag den 25. januar 2019.  



 

 

 

 

 

 

Der afholdes en indledende runde samtaler torsdag den 7. februar fra kl. 17.30. og hvis vi vurderer 

at ville se dig til anden samtale, bliver denne mandag den 18. februar fra kl. 16.00. 

 

Er der mere, du vil vide om stillingen eller Tybjerg Privatskole, er du velkommen til at læse vores 

hjemmeside www.tybjergprivatskole.dk eller kontakte skoleleder Kenneth Oksborg på telefon 

61361817  
 

http://www.tybjergprivatskole.dk/

