
 

2 lærere søges til Ølgod Kristne Friskole 

- Mangler du nye udfordringer i dit liv?? 
 

Hej tysklærer!  

Her på Ølgod Kristne Friskole venter alle vores ca. 39 søde elever i 5.- 9.kl. på den bedste tysklærer! 

Du kan få fastansættelse med vægt på dit yndlingsfag, og der er mulighed for at du kan kombinere med andre fag 

efter aftale, og hermed også ansættelsesgraden. 

Tiltrædelse 1. august 2021. 

Så: Overvej, om ikke tiden er kommet til, at noget nyt skal ske i dit liv! 

 

Hej barselsvikar! 

Til undervisning i dansk og matematik på mellemtrinnet, og evt. indskoling, mangler vi en barselsvikar. 

Derudover skal du gerne kunne undervise i Natur og Teknik samt Håndværk og Design. Andre fag efter aftale. 

Ansættelsesprocent ca. 80-85%, men vi er åbne for andre muligheder 

Vikariatet er ledigt i perioden 1. august 2021 til 31. maj 2022. 

 

For begge stillinger gælder: 

Du skal – udover at du elsker dine fag – elske vores elever og gennem din gode relation til dem, lære dem alt det du 

kan!   

Vi lægger vægt på at du aktivt vil støtte op om skolens kristne grundlag! 

 

Kontakt – uforpligtende – skoleleder Ejnar Landkildehus, tlf. 2639 4861, for flere oplysninger. 

Ansøgningen sendes til: el@okrif.dk 

Ansøgningsfrist: 25. maj 2021. 

 

Om Ølgod Kristne Friskole:  Vi er ca. 80 elever og 10 ansatte, vi er en forholdsvis ny skole, så der er mange 

muligheder for at sætte sit præg på tingene, både fagligt og på skolekulturen.  

 

Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem LC og finansministeriet. 

Overvejer du at flytte til Ølgod eller omegn? Her er alt, hvad du har brug for: Flere gode bud på menigheder at 

komme i. Der er gode indkøbsmuligheder, gode kulturelle tilbud og muligheder for mange forskellige 

fritidsaktiviteter, fine pasningsmuligheder for børn. Boliger til overkommelige priser. Tog til tiden hver time. Lægehus, 

tandlæger o.l. Ølgod ligger i Varde kommune – med bl.a. flere gode strande ved Vesterhavet 😊 Tæt på Billund 

Lufthavn. Hvad behøver man mere? Jo, det skulle lige være kortere afstand til de tyske grænsebutikker. Men det 

lærer man at leve med. 


