
 

 
 

Dygtig lærer til barselsvikariat 
 
Vi søger en dygtig lærer til et barselsvikariat med opstart den 4. januar 2023.  
 
LIDT OM OS  
Vejrumbro Fri er en lille organisation med friskole, fribørnehave og frivuggestue under samme tag. 
Vi huser 74 glade børn og er 14 engagerede medarbejdere, der hver dag knokler for at understøtte 
verdens bedste børneliv. Vejrumbro Fri ligger i naturskønne omgivelser ca. 10 km. fra Viborg.  
 
På grund af skolens fantastiske beliggenhed bor flere af vores elever ikke i cykelafstand til skolen. 
Derfor henter vores egen bus eleverne hver morgen og kører dem hjem igen om eftermiddagen. 
 
Vi vægter de praktisk musiske fag på lige fod med de faglige, derfor, har vi blandt andet også 
daglig morgensang, emneuger, forestillinger, fælles lejrskole og fællesspisning. Vi er en institution 
hvor forskellighed ses som en styrke, og det levende ord altid har en central plads.    
 
OM STILLINGEN 
Da en af vores lærere er kommet i lykkelige omstændigheder, og derfor går på barsel til jul, står vi 
og mangler en lærer, der kan undervise i naturfag, matematik og gerne engelsk.  
 
Udover førnævnte fag, hører vi gerne hvad du ellers kan byde ind med – kan du noget med 
musikken, er det en fordel, men absolut ikke et krav. 
 
Stillingen slutter som udgangspunkt den 21. december 2023. 
 
LIDT OM DIG 
Vi ser gerne en ansøger som: 
 

• Naturligvis brænder for sine fag 
• Muligvis har kendskab til fri- eller efterskoleverdenen 
• Er punktlig og imødekommende  
• Kan arbejde selvstændigt såvel som i hold 
• Har lidt eller meget erfaring med klasserumsledelse, da der kan blive tale om en 

klasselærerfunktion 
 
PRAKTIS INFORMATION 
Hvis dette opslag skulle have fanget din opmærksomhed, håber vi på at modtage en ansøgning 
snarest. Vi ansætter løbende, så derfor er det med at komme først. Sidste frist er dog den 1. 
december 2022.  

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.  Ansøgningen skal 
sendes til skoleleder@vejrumbrofri.dk.  
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Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte skoleleder Truels Blumensaat på 
61732694 eller mail skoleleder@vejrumbrofri.dk. Du er også altid velkommen til at få en 
uforpligtende rundvisning på skolen, hvis dette skulle have interesse.  

Læs mere om Vejrumbro Fri på www.vejrumbrofri.dk. 
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