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Pædagog med ledelsesansvar 
Vi søger en uddannet pædagog, som har lyst til at stå i spidsen for vores SFO på Friskolen Asgaard, hvor 

børnene kan få lov at udfolde sig fysisk, kreativt og socialt.  

Om SFO og skolen 

Friskolen Asgaard er en friskole med 51 børn. Skolen er beliggende i Skibbild-Nøvling, et aktivt og 

velfungerende lokalsamfund i Herning Kommune, centralt beliggende mellem Vildbjerg og Herning.  

Vi vægter musik og bevægelse højt og vil gerne, at skolens SFO benytter de fantastiske udefaciliteter vi har 

på stedet. Der er 37 børn i SFO’en på nuværende tidspunkt og 3 ansatte. 

Om jobbet  

Vi søger en SFO-leder med stor lyst og energi til at skabe en fantastisk SFO. Som SFO-leder på Friskolen 

Asgaard, skal du være i SFO’en sammen med børnene om eftermiddagen, hvor du sammen med en 

pædagogmedhjælper skal give børnene en god og meningsfyldt eftermiddag. Du skal kunne se fordelene i 

at være på en lille skole, hvor mulighederne er mange.  

Ledelsesansvaret vil bestå af planlægning, arbejdstidsoversigter for SFO-personale samt den pædagogiske 

udvikling i SFO’en. Du vil selv have mulighed for at have indflydelse på dine arbejdsopgaver.  

Vi søger SFO-leder, som 

- Har lyst til at være sammen med børnene 

- Kan stå i spidsen for den pædagogiske udvikling 

- Er engageret, ansvarlig og kan tage initiativ  

- Står stærkt i det relationelle 

- Har ro og overblik 

- Kan indgå i et positivt og tæt samarbejde  

- Har lyst til at planlægge og lave få administrative opgaver 

- Er fleksibel og mødestabil 

Løn og ansættelse 

Der er tale om en 30 timers stilling med løn i overensstemmelse med BUPL. (evt. færre timer kan komme 

på tale, hvis dette ønskes)  

Ansøgning 

Du skal sende din ansøgning med relevante bilag til: friskolen@asgaarden.dk.  
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Hvis du vil vide mere 

Er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Eva N. Eriksen på telefon: 28566005. Du er også 

velkommen til at komme på besøg inden en eventuel samtale.  
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