
 
 
 
Fagerhaug Kristne Skole er en 1 – 10 skole, samlokalisert med Fagerhaug 
International School, i moderne skolelokaler sentralt i Størdal. Tilsammen har 
skolene ca. 240 elever, i fra alle samfunnslag og ulike livssyn. 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 som tydeliggjør skolens kristelige formål.  

Vi legger vinn på gode elevrelasjoner og utforskende pedagogikk. Vi voksne legger 
stor vekt på verdier som samarbeid og fleksibilitet til elevenes beste. Vi undrer oss 
sammen med elevene om hva som er meningsfullt og vi praktiserer omsorg for 
hverandre og kristelig nestekjærlighet.  

Skolen ønsker en medarbeider som bidrar med entusiasme og faglig utvikling for 
elevene våre. Du må være god på relasjonsbygging og klasseledelse for å bidra til at 
alle elever utvikler seg optimalt faglig og sosialt. 

 

Vi har følgende ledig lærerstilling fra og med 01.08.2020:    
Fast lærerstilling i ungdomsskolen (inntil 100%) 

Kvalifikasjoner:  
• Skolen søker deg med utdanning for undervisning på ungdomstrinnet. Det er 

ønskelig at du har kompetanse til å undervise i norsk, spansk og/eller 
matematikk. Andre lærere, og spesialpedagoger, oppfordres også til å søke. 

• Søkere med påbegynt PPU oppfordres også til å søke, og vil ved ansettelse 
bli avlønnet som ferdig utdannet lærer.  

• Du har evnen til å samarbeide og skape trygge relasjoner i klasserommet. 
• Du innehar kompetanse til å vurdere elevenes utbytte av opplæringen og på 

bakgrunn av dette være i stand til å vurdere hensiktsmessig metode og 
tilpasning. 

• Du må kunne identifisere deg med skolens kristelige formål. 

Personlige egenskaper: 
• Du er faglig sterk, strukturert og pliktoppfyllende. 
• Du har gode samarbeidsevner og evne til å vise fleksibilitet. 
• Du har ambisjoner på elevens og skolens vegne. 
• Du har god arbeidskapasitet og motiveres av læreryrkets mangfoldighet. 
• Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.  

Vi tilbyr: 
• Faglige og personlige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø. 
• Faglig støtte og oppfølging. 
• Mulighet til å være med på skoleutvikling. 
• Lønn, pensjons- og forsikringsordninger ihht tariffavtale. 
• Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. 



 

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: mirjam@fagerhaugoppvekst.no 

Søknadsfrist: 10.06.2020 

Tiltredelse: 01.08.2020 

 


