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Kratholmskolen søger en pædagog

Hvem er vi?
Kratholmskolen er en kristen friskole med 209 elever 
samt en børnehave med 45 børn. Vi lægger vægt på 
det kristne livs- og menneskesyn, der skaber grundla-
get for en fagligt og socialt velfungerende skole med 
engagerede medarbejdere. Vi er en skole med tryg-
ge, gode og tidssvarende rammer med rige udfoldel-
sesmuligheder.
Skolens SFO og klub har egne lokaler og råder over 
kreative og nærværende fritidsaktiviteter for klassetri-
nene, bh. klasse - 3. klasse.

Du kan forvente en spændende arbejdsplads med 
åbenhed for nye idéer, et godt kollegialt samarbejde 
på tværs af skolens forskellige enheder og en hver-
dag i attraktive fysiske rammer både inde og ude.

      Vi forventer, at du:
•	 har en pædagogisk uddannelse
•	 kan stå inde for skolens kristne livs- og menne-

skesyn, samt aktivt vil arbejde for det
•	 brænder for at give børn en tryg, omsorgsfuld og 

vedholdende hverdag
•	 er ansvarsbevidst og støtter op om et godt team-

work, samt et tillidsfuldt forældresamarbejde
•	 forholder dig nysgerrigt til din hverdag, og kan 

se muligheder i og bidrage til det pædagogiske 
arbejde

•	 kan arbejde selvstændigt og være en tydelig  
voksen i en travl hverdag

      Vi er interesseret i at høre fra dig, også hvis du ikke 
      lever op til alle ovenstående forventninger.

Kratholmskolen søger en pædagog til timer i børnehaveklassen og til skolens SFO.
Stillingen er på 70-80% med tiltrædelse pr. 1. august 2023.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 12. april 2023 kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt: Tirsdag den 18. april 2023 mellem kl. 17 og kl. 21

Ansøgning sendes til: Skoleleder Bent Møller bm@kratholmskolen.dk
For yderligere oplysninger: Skoleleder Bent Møller på tlf. 65 96 22 69 eller 30 51 60 70

Ansættelsen sker i henhold til den indgåede aftale mellem BUPL og FKF (Foreningen af Kristne Friskoler)


