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Ollerup Friskole søger musiklærer/ praktisk 
medhjælper på deltid 

Vi søger en person, der vil indgå i et fagligt og kreativt skolefællesskab, og som har lyst til at 
bidrage til vores musikprofil.  
 
Vi vægter: 

• faglighed og kreativitet. 
• bevægelse, musik, fællesskab, mangfoldighed og fordybelse. 
• motivation, nysgerrighed og lyst til at lære. 
• IT med fokus på pædagogik og læring.  

 
Vi forventer, at du: 

• er engageret, ansvarlig og har lyst til at sætte dit positive præg på friskolen. 
• har et fagligt ’drive’ og lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med lærere og 

pædagoger. 

• er god til samarbejde, anerkendelse og relationer. 
• brænder for at lave friskole og har lyst til at tænke med og tænke nyt. 

 
Vi søger en uddannet lærer, der: 

- kan undervise 12 lektioners musik/ band i 1. til 4. klasse. 
- er dygtig til at lave en struktureret og varieret musikundervisning i indskolingen. 
- har lyst til at være praktisk medhjælp 12 timer pr. uge i børnehaveklassen.  

 
Stillingen er en kombinationsstilling bestående af en lærerdel med musikundervisning på ca. 
38% og en medhjælper-del på ca. 23%. 
 
Ollerup Friskole er en Grundtvig-koldsk friskole med plads til både traditioner og fornyelse. Vi 
har ca. 205 elever fra 0.-9. klasse og en SFO med ca. 85 børn. Skolen ligger i et attraktivt 
skolemiljø med efterskole, højskole og Den frie Lærerskole.  

Henvendelser vedrørende stillingen rettes til skoleleder Jakob Ringgaard på tlf. 20575781 
eller på mail@ollerupfriskole.dk. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.  

Ansøgning med relevante bilag sendes samlet i én pdf-fil navngivet med ’ansøgers navn’ og med 
ansøgning på første side til jr@ollerupfriskole.dk senest torsdag d.17/6 kl. 12.00.  
Vi holder ansættelsessamtaler i uge 25. 
Hvis du ikke har hørt fra os inden 25/6, er du ikke kommet i betragtning til stillingen. 
 
Se mere på: www.ollerupfriskole.dk og på www.facebook.com/ollerupfri 
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