
 
 
 
Fagerhaug Kristne Skole er en 1 – 10 skole. Skolen er godkjent for opptil 160 elever, og har i 
dag i overkant av 100 elever. Den er samlokalisert med Fagerhaug International School. 
Skolen ligger i Stjørdal kommune, og er eid av Stjørdal Misjonskirke. 
Skolen ble startet i 2001, og har vokst seg frem til å bli et anerkjent, privat skolealternativ for 
en rekke elever i Værnesregionen og omegn.   
 
Fagerhaug Kristne Skole følger læreplanverket i norsk skole, med enkelte tillegg og 
utdypelser for å tydeliggjøre skolens kristelige formål.  

Vi ønsker å være en skole som har eleven i sentrum, hvor vi som voksne legger stor vekt på 
samarbeid og fleksibilitet. Vi samtaler og undrer oss sammen med elevene om hva som gir 
mening, og vi legger stor vekt på omsorg for hverandre og kristen nestekjærlighet. Dette 
mener vi gir godt miljø, som er en sentral forutsetning for både faglig utvikling og dannelse.  

 

Vi har følgende ledige lærerstillinger fra og med 01.08. 2019 

1. Lærer småtrinnet – 100% fast. 
Det stilles krav om fullført lærerutdanning, med kompetanse til å undervise 
på småskoletrinn.  
 

2. Spesialpedagog – 100% fast. 
Det stilles krav om at du er utdannet spesialpedagog med 
undervisningskompetanse, alternativt fullført lærerutdanning med 
fordypning i spesialpedagogikk. 
 

3. Språklærer ungdomsskolen – 100% vikariat fra og med 1. august 2019 til 
og med 31. juli 2020. 
Det stilles krav om godkjent utdanning til å undervise som faglærer på 
ungdomstrinnet, herunder fullført lærerutdanning eller fagutdanning med 
PPU, fortrinnsvis norsk, spansk og/eller engelsk. 
 
For alle stillingene legger vi vekt på 

• at du er god til å bygge relasjoner til elever og kollegaer  
• at du kan bidra konstruktivt i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved 

skolen  
• at du kan identifisere deg med skolens kristne målsetning og formål 

Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest ihht myndighetskrav 

 

Vi tilbyr: 

Faglige og personlige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø. 
Lønn, pensjons- og forsikringsordninger ihht tariffavtale 

 



  

For spørsmål eller informasjon kontakt  

Daglig leder/ rektor Vidar Lykkås, vidar@fagerhaugoppvekst.no, eller assisterende 
rektor Mirjam H. Elverum, mirjam@fagerhaugoppvekst.no.  

Du kan også nå oss på tlf. 74840770. 

 

Søknad, CV og referanser sendes: vidar@fagerhaugoppvekst.no 

Søknadsfrist: 31.mars 2019. 

Tiltredelse: 1. august 2019. 

 


