
Engageret pædagog søges 

Nu har du chancen for at få job på en skøn friskole 

Lyngbjerggårdskolen mangler en uddannet pædagog til skolefritidsordningen - kaldet Lyngtotten.  

Tiltrædelse den 1/1 2018 eller snarest.  

Ansættelsen omfatter fritidspædagogiske opgaver i SFOén samt understøttende undervisning i skoledelen.  

Stillingen som pædagog har en beskæftigelsesgrad på 70%. Stilingen kan suppleres af timer i skoledelen, 

således at timetallet øges.  

Lyngtottens personalegruppe består af i alt 3 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. I forvejen har vi 2 

mænd og 2 kvinder- så vi bliver glade for såvel en mand som en kvinde.  

Lyngbjerggårdskolen er en velorganiseret friskole med tilknyttet skolefritidsordning. Der er 205 elever på 

skolen fordelt fra bh. kl. til 9.kl. Klassekvotienten er 21 elever. Der er 80 børn i Lyngtotten- eleverne fra 

bh.klassen til og med 3.klasse. 

Skolen er 25 år gammel. Den ligger i landsbyen Godthåb lige syd for Aalborg med bybus lige til døren. 

Skolen fremstår lys, venlig og velholdt. Skolen råder over et stort og dejligt udeareal. Der er desuden skøn 

natur i området. 

Stort engagement fra såvel personale som forældre er en af grundpillerne på skolen. Hverdagen præges 

således af høj faglighed, en positiv stemning, et godt humør og en stor fælleskabsfølelse.  Kontakten 

mellem personale og elever er tæt. Der er plads til forskelligheder, og fokus på at det faglige går hånd i 

hånd med at elevernes personlige egenskaber også udvikles. På skolen er der generelt kort afstand fra idé 

til handling. 

Da Lyngtotten er en del af Lyngbjerggårdskolen, arbejdes der specielt på at understøtte de samme værdier 

som skolen. Værdierne er glæde, høj faglighed, ansvarlighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab. De er 

tydelige i hverdagen i såvel skoledelen som i Lyngtotten. Dette er opnået ved en bevidst og vedvarende 

indsats. Det betyder, at der er en stor overensstemmelse mellem det, vi tror på, og det vi rent faktisk gør. 

Ønsker til vores nye pædagog: 

 Er uddannet pædagog 

 Har mulighed for at åbne Lyngtotten to gange om ugen fra kl. 6.30 -8.10 

 Er glad for kreative ting 

 Er glad for at være ude i al slags vejr 

 Kan måske lide at arbejde med musik sammen med børnene 

 Kan måske lide at arbejde med sløjd/håndværk og design 

 Er spontan og initiativrig 

 Kan lide samværet med børnene 
 



Vi forventer at vores pædagog har lyst og evne til at arbejde med pædagogiske opgaver på en nærværende 

og aktiv måde. Ligeledes skal pædagogen være i stand til at sætte grænser, tage ansvar, kunne strukturere 

og kunne bevare overblikket i pressede situationer. 

Vi tilbyder til gengæld et arbejdsmiljø med høj faglighed og en engageret personalegruppe og sidst men 

ikke mindst en flok skønne børn. 

Vi lægger vægt på at børnene: 

 Får aktivitetstilbud i passende mængde 

 Får tid til fri leg sammen med andre og alene 

 Ind i mellem har brug for at ”kede sig” 

 Får hjælp til at tilegne sig sociale færdigheder og kompetencer. 

 Har tydelige voksne og føler sig trygge ved disse 
 

Hverdagen i Lyngtotten starter kl. 13.15 og slutter kl. 16.30. Man indgår desuden i skoleaktiviteter f.eks. 

lejrture, fagdage, støttetimer og arrangementer. Der er afsat tid til forberedelse i Lyngtotten. 

Morgenåbning (2 gange pr. uge): 6.30 - 8.10 

Besøg på skolen: Der er mulighed for at besøge skolen onsdag den 22.novembert kl. 14.30 (varighed ca. 1,5 

timer), hvor man kan høre mere om stillingen, og man kan blive vist rundt.  

Henvendelse på kontoret til skoleleder Dorthe Svenstrup på telefon 98389100 - eller på mail 

post@lyngbjerggaardskolen.dk         

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. november kl. 14.00.  

Samtaler den 29/11 fra kl. 14.00. 

Løn og overenskomstforhold efter gældende overenskomst mellem FM og BUPL 

Se nærmere beskrivelse af Lyngbjerggårdskolen på hjemmesiden: www.lyngbjerggaardskolen.dk 

Se specielt den tilsynsførendes rapport. 

Ansøgningen sendes til: 

Skoleleder Dorthe Svenstrup 

Lyngbjerggårdskolen 

Ridemandsmøllevej 52,  Godthåb, 9230 Svenstrup 

post@lyngbjerggaardskolen.dk      (meget gerne som 1 samlet fil) 
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