
   

Tidsbegrænset stilling i Førskolen                                                                                          

Regnbueskolen i Hammel søger en engageret person, der har lyst 

til at hjælpe vores førskolebørn godt på vej frem mod skoletiden. 

 

Vi har d. 1. marts 2019 femten livlige børn, der skal starte i vores Førskole. Børnene skal starte i 

skole d. 1. august, men de skal bruge foråret til at gøre sig klar til skole. Børnene skal i løbet af 

foråret lære at blive en del af Regnbueskolen, så de skal blive fortrolige med skolens regler og 

rutiner. De skal lære at samarbejde og være en del af et fællesskab, men de skal også sættes i 

situationer, hvor de skal arbejde selv. Børnene skal eksperimentere, men de skal også trænes i 

færdigheder, der kan gøre dem selvhjulpne.   

Vi søger en person, der har interesse i og lyst til at være sammen med børn i alderstrinnet 5 – 6 år. 

Du skal have pædagogisk overskud ift. arbejdet med børnene. Du skal kunne være tydelig, skabe 

ro og tryghed omkring dig. Du skal samarbejde med Christian på 21 år, der også var med til at 

hjælpe førskolebørnene på vej i sidste skoleår. I skal gerne komplementere hinanden, og sammen 

skal I sammensætte det program, børnene skal igennem i løbet af foråret.  

Denne ledige stilling er med ansættelse senest fra d. 1. marts til d. 30. juni med 37 t./ugen.  

Regnbueskolen er en friskole i Favrskov kommune med 156 elever fra 0. – 9. kl. og 18 ansatte. Vi 

er en fri skole, der værner om engagement, fællesskab og nærvær. På skolen arbejder vi med 

samlæste klasser og to-lærersystem. Der er ikke børnehave på skolen. 

Vi tilbyder en flok livlige børn, dygtige kolleger, en engageret forældrekreds og dejlige omgivelser. 

Besøg vores hjemmeside www.regnbueskolen.dk eller kontakt skolen for yderligere oplysninger på 

tlf. 8696 5111. 

 

Ansøgningsfrist er fredag d. 11. januar 2019 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag d. d. 16. januar 2019.  

Ansøgningen skal sendes til Regnbueskolen, Vadstedvej 101, 8450 Hammel 

eller på mail til Flemming G. Sørensen Flem1127@frifavrskov.dk    

 

Overskrift: Førskole  

Ansættelse sker efter de gældende regler. 

http://www.regnbueskolen.dk/
mailto:Flem1127@frifavrskov.dk

