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Vil du være den musikalske vikar på vores skole?  
Haubro Landsbyskole – Himmerlands friskole søger pr. 1. maj 2018 en lærer i 2 måneders vikariat, da en 
af vores engagerede musiklærere skal på orlov.  

Vi søger en kollega, der brænder for at undervise og skabe trivsel for vores elever og for at være en del af et 
arbejdsfællesskab, hvor faglighed, energi og et positivt livssyn præger hverdagen. 

Du skal kunne undervise i musik fra 5. til 9. klasse, matematik i 3., 4. og 6. klasse samt Idræt i 5. til 9. klasse. 
Du skal kunne bistå musikalsk til vores daglige morgensang.  

Du vil komme ind i en hverdag på en friskole med morgensang, emneuger, temadage, Du skal have lyst til at 
være sammen med både vores store og vores små elever.  

Lærerkollegiet er dynamisk og kan lide at få gode ideer i fællesskab og løfte i flok, så alle har del i både 
succeser og udfordringer. Vores hverdag bærer bræg af, at faglighed og fællesskab skal trives og styrkes 
sammen. Der er på Haubro Friskole plads til forskellighed, men også medansvar for det store fællesskab har 
betydning. Vi lægger vægt på, at du er engageret, fleksibel, initiativrig og humørfyldt. 

Du skal have lyst til at arbejde målrettet på en lille skole, hvor du kan få stor indflydelse på dit daglige 
arbejde og dine opgaver. Vores tætte samarbejde mellem skole og hjem giver en tryghed i hverdagen for 
vores elever. Tilliden mellem forældre, ansatte og elever er et bærende element i vores daglige arbejde.  

Friskolen har 120 elever fordelt på 0 til 9. årgang. Vi tilbyder FP 9 på friskolen. Vi er bosiddende i den lille by 
Haubro i hjertet af Vesthimmerland mellem Aars og Farsø. Skolen er omkredset af dejlige grønne 
omgivelser og gode arealer.  

Din forberedelsestid til undervisningen må du selv planlægge, vi har ikke fuld tilstedeværelsestid.  

Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling. Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og 
L.C.  

 

Kontakt skoleleder vedrørende yderligere informationer eller et besøg og rundvisning på skolen 

Skoleleder: Kristina Lysdal Engemand, 22 73 33 97 eller kristina@haubrofriskole.dk  

 

Ansøgning med bilag sendes til: info@haubrofriskole.dk  

Ansøgningsfristen den 6. april kl. 12.00  

Samtaler forventes afholdt i løbet af uge 15  

 

  


