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Lærere med lyst til at arbejde virkelighedsnært søges 

Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole søger lærere til undervisning i matematik, dansk, tysk og 

engelsk på FP10-niveau og i virkelighedsnære projekter. 

Jobbet 

Vi søger pr. 1. august 2023 eller senest 1. september 2023 lærere til vores nye Fri Fagskole på 

Vilhelmsborg. Du skal kunne undervise i mindst et faglig fag som matematik, dansk eller engelsk på FP10-

niveau og skal desuden kunne indgå i udbuddet af valgfag med afsæt i dine kompetencer som kunne 

være inden for idræt, krop, psykologi, kunst, historie, medie, musik eller lign. Desuden vil du skulle være 

en del af kontaktlærerteamet, samt indgå i det almindelige tilsyn med aften- og weekendvagter. 

Stillingerne er til fastansættelse med en ansættelsesgrad på 100% men kan også tilpasses efter ønske. 

Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole 

Vilhelmsborg Fri Fagskole er helt ny og starter første skoleår den 4. september 2023 med plads til 40 

elever heraf 32 kostelever. Vi tilstræber at alle ansatte er passioneret inden for heste eller håndværk. På 

Vilhelmsborg er fællesskabet baseret på ligeværdighed og gensidig respekt, og med en hverdag præget 

af seriøsitet, hvor vi møder eleverne i øjenhøjde. Skolen deler faciliteter med Det Nationale 

Hestesportscenter Vilhelmsborg i nogle fantastiske omgivelser syd for Aarhus. 

På en fri fagskole skal fagene opleves i praksis. De boglige fag foregår ikke bare ved tavlen i 

klasseværelset, men hænger tæt sammen med de praktiske fag. Læs mere om frie fagskoler på 

www.friefagskoler.dk  

De praktiske fag på skolen er inden for de to linjer ”Ridesport og hesteavl” og ”håndværk”, og det er 

vigtigt at underviserne har passion for, og kan samarbejde om at bringe de forskellige fagligheder i spil. 

Dig 

 Du er stærk i din faglighed. 

 Du er god til at skabe positive relationer til såvel elever som kolleger. 

 Du er rummelig, inkluderende, åben og nysgerrig. 

 Du brænder for at blive en del af et fællesskab, hvor vi sammen gør hinanden bedre, og hvor 

teamsamarbejde er omdrejningspunktet. 

 Du syntes, at det er spændene at være med til at starte en helt ny skole. 

 Det vil være fint om du kommer med erfaring fra kostskoleverdenen, men ikke et krav. 

http://www.vilhelmsborgfrifagskole.dk/
http://www.friefagskoler.dk/
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Processen 

Har det vagt din interesse, så ring og aftal et besøg på Vilhelmsborg for en rundvisning, hvor der også vil 

være mulighed for en uformel snak forud for en ansøgning. Der vil blive indkaldt til samtaler for 

kompetente ansøgere i maj, og kandidater kan forvente svar senest den 15. juni 2023. 

Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: www.vilhelmsborgfrifagskole.dk 

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte forstander  

Toni Hessner på tlf. 5156 7722  

Ansættelse sker jf. overenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 1. maj 2023 kl. 12.00.  

Send din ansøgning med relevante bilag på mail til info@vilhelmsborgfrifagskole.dk  

http://www.vilhelmsborgfrifagskole.dk/
http://www.vilhelmsborgfrifagskole.dk/
mailto:info@vilhelmsborgfrifagskole.dk

