
Pr. d. 16. januar 2023 (eller snarest muligt derefter) 
søger vi en uddannet pædagog til vores SFO, hvor 
du vil få en hverdag sammen med ca. 75 herlige 
fritterbørn og 4 dygtige kolleger.  

Vi søger en erfaren, empatisk og engageret kollega, som 
har lyst til at være en del af vores pædagogiske team 
i friskolens SFO. Vi er en del af det Grundtvig-Koldske 
Friskolefællesskab på Sdr. Nærå Friskole og Børnehus 
samt Sdr. Nærå Efterskole, og vi driver vores SFO ud fra 
samme værdigrundlag.

Vi er en aktiv Fritter med mange forskelligartede 
aktiviteter både ude og inde, og vi har adgang til egen 
hal og bus. Vi er beliggende i et naturskønt område tæt 
på skov og rekreativt område.
 Vi sætter relationerne og den frie leg i centrum, da vi 
dels mener, at børn ”øver sig på livet” gennem legen, 
men også at frittertiden er børnenes fritid og dermed 
skal være et frirum. 

Vi har et tæt samarbejde med børnenes forældre samt 
med personalet i både Børnehus og Friskole.

• Du vil blive en vigtig del af vores team, og vi 
forventer, at du byder ind med dine meninger og 
holdninger.

• Du skal være villig til at tage ansvar både i forhold 
til den praktiske hverdag og børnene – men også i 
forhold til at udvikle og udføre vores pædagogik. 

• Du er god til at skabe struktur og overblik, men kan 
også trives i kaos.

• Du nyder samværet med børn og vægter relationen.
• Du vil blive en del af vores forårs-SFO fra d. 1. april og 

indtil sommerferien.
 
Stillingen er på 77%, og du skal forvente at arbejde 
37 timer i perioden med forårs-SFO og ca. 26 timer i 
de øvrige uger. De uger, hvor der ikke er forårs-SFO, 
er der god mulighed for at supplere med vikartimer i 
børnehuset.  

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten 
mellem BUPL og Skoleforeningerne ved Frie 
Grundskoler.

Vi er beliggende tæt ved motorvejen (ca. 20 min fra 
Odense) og offentlig trafik med hyppige afgange for 
både tog og bus.

Hvis muligt vil vi gerne besætte stillingen d. 16. januar 
2023, og ansøgningsfristen er d. 5 december kl. 8.00. 
Samtaler vil blive afholdt d. 15. december. Har du efter 
denne dato ikke hørt fra os, har vi besat stillingen til 
anden side. 

Send din ansøgning i en samlet PDF-fil til:
Leder Majbrit Hindsgavl Nielsen på
ansoegning-snf@1858.dk
Hvis du har spørgsmål eller bare gerne høre mere – ring 
på tlf. 24 81 82 29.

Sdr. Nærå Friskole søger en pædagog til 
barselsvikariat i vores SFO!

FRISKOLE & BØRNEHUS
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