
   

Fastansættelse i Passeren 

Regnbueskolen i Hammel søger en engageret person til at stå for 

vores Passer hver eftermiddag.  

 

Passeren er åben hver eftermiddag fra kl. 14.05 – 17.00 og fredag til kl. 16.30. I Passeren er de 

børn, der bliver på skolen efter skoletid og venter på at blive hentet af deres forældre. For os 

betyder det meget, at børnene får lov til at lege og hygge sig i Passeren. Det er ikke et pædagogisk 

tilbud men et sted, hvor der bliver holdt øje med børnene, og hvor de synes, det er rart og trygt at 

være. 

Vi ønsker at ansætte en person, der hver dag kan skabe rutiner, ro og tryghed i Passeren. Du skal 

kunne have overblik over mange børn, kunne håndtere mange beskeder på samme tid, være 

tydelig og have lyst til at være sammen med en flok livlige unger. Du vil få meget kontakt til 

børnenes forældre, og derfor er det også vigtigt, at du kan lide den slags. 

I Passeren skal du samarbejde med en anden voksen samt en stor elev fra 9. kl. I skal sammen 

håndtere de mange opgaver, der vil være i Passeren.  

Jobbet vil desuden bestå i at deltage som underviser i en time om dagen i indskolingen. Dette vil 

foregå i samarbejde med en lærer. 

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. 

Stillingen i Passeren er en fast stilling og skal besættes fra d. 1. februar 2019 eller snarest derefter. 

Mødetiderne vil være kl. 12.00 – 17.00 (fredag 16.30). 25 t./ugen. 

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

tlf. 8696 5111. 

 

Ansøgningsfrist er fredag d. 4. januar 2019 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt torsdag 10. januar. 

Ansøgningen skal sendes til Regnbueskolen, Vadstedvej 101, 8450 Hammel  

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

 

Overskrift: Passeren 

Ansættelse sker efter de gældende regler. 

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

