
Vig SFO søger 

En Skolepædagog 35 t. til 2.klasse og SFO 1 og 2 pr. 11.09. 2019 

Vi er 

 12 ansatte i SFO 1 og 2 som er beliggende på skolen. 

 250 elever fordelt på 0.- 7. klassetrin.  

 Skolepædagogerne indgår sammen med lærerne, i klasse-årgangsteams og 

samarbejder om undervisnings- og læringsopgaver.  

 En skole samt SFO 1 og 2 der blev DGI- certificeret maj 2014, hvorfor idræt, leg og 

bevægelse indgår i de daglige undervisnings- og fritidstilbud. 

 Beliggende i det skønne Odsherred, med kort afstand til både skov og strand. Der er 

halvtimes togdrift fra Holbæk, og bus lige uden for døren. 

Vi forventer  

 At du er faglig dygtig, sætter pris på samt bidrager til at samarbejde med alle 

faggrupper og kan balancere skoledel og eftermiddagstilbud. 

 At du skriftligt kan dokumentere dit pædagogiske arbejde, da vi bl.a. arbejder med LP-

modellen. 

 At du kan formidle din faglige viden, og tage initiativer til pædagogiske aktiviteter, i 

både undervisning - og fritidstilbuddet. 

 At du ser det som en positiv udfordring, at være en del af den løbende implementering 

af skolereformen, hvor du skal være parat til at varetage den understøttende 

undervisning. 

 At du aktivt deltager og bidrager til pædagogiske aktiviteter med idræt, leg og 

bevægelse.  

 At du er troværdig og anerkendende. 

 At du kan møde i tidsrummet 6.00 til 17.00, samt deltage i aftenarrangementer. 

Vi søger  

 En uddannet pædagog, som ønsker at arbejde som skolepædagog samt SFO 1 og 2, og 

anser arbejdet i undervisnings- og fritidsmiljøet som to ligeværdige kerneopgaver. 

 En person, der kan stå for den pædagogiske opgave i klassen, samt varetage 

planlægningen i tæt samarbejde med teamet.  

 En person, der brænder for fritidsaktiviteter i SFO 1 og 2, gerne med en tydelig 

bevægelses- og relationsprofil. 

Vi ser gerne at du kigger forbi eller kontakter os telefonisk. 

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 

Samtaler forventes afholdt fredag d.27.09.2019. Ansøgningsfrist onsdag d.25.09.2019 kl. 

12.00 

Kontakt 

Rasmus Haugaard Christensen, SFO- leder, 26444690 eller skoleleder, Ib Kristensen, 

22501825 



 

 


