
 

Lärare i gymnasiet – gymnasiegemensamma 
ämnen 

Friskolan Nytorp, Arbrå, Naturbruksprogrammet och Bygg- och 
anläggningsprogrammet 
 
Sista ansökningsdag: 2015-02-27  

 
Friskolan Nytorp är en nystartad friskola (hösten 2013) med 

naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk och Bygg- och 
anläggningsprogrammet inriktning Anläggningsfordon. 
 

Ämnena och del av tjänsterna är fördelade enligt följande: 
 

Svenska 1, 2 och 3 – 60% tjänst 
Engelska 5 – 20% tjänst 
Idrott och hälsa – 20% tjänst 

Naturkunskap 1a:1 – 10% tjänst 
Samhällskunskap 1a:1 – 10% tjänst 

Historia 1a:1 – 10% tjänst 
Religionskunskap 1a:1 – 10% tjänst 

 
Tjänsterna kan kombineras utifrån sökandens lärarkompetenser. Ange i ansökan 
vilka tjänster (ämnen) som önskas sökas. 

 
Friskolan Nytorp är vackert belägen några mil söder om Järvsö i Ljusnans 

dalgång. Skoljordbruk, internat och infärgning av karaktären i de 
gymnasiegemensamma ämnena är skolans pedagogiska grundpelare.  
 

ARBETSUPPGIFTER  
Du ska motivera och leda eleverna till goda studieresultat, måluppfyllelse och 

kunskapsutveckling samt följa upp elevernas studieresultat och närvaro. Du 
kommer aktivt att bidra till skolans hela utveckling och ta ansvar för att 
verksamheten når sina mål.  

 
KVALIFIKATIONER 

Vi söker behöriga lärare i de gymnasiegemensamma ämnena. Yrkesliv utanför 
skolan och/eller kunskaper om naturbruk/anläggning är meriterande. Eftersom vi 
är en skola som satsat på datorn i undervisningen "en till en" är god datorvana 

meriterande. Du undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig i eleverna 
och deras mål genom ett coachande förhållningssätt. Du är nyfiken, har lätt att 

samarbeta och är en entreprenör som vill utveckla verksamheten, din lärmiljö 
och undervisningen. Du är lyhörd och har hög ansvarskänsla. 
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 



 

Varaktighet/Arbetstid 
Hel- eller deltid beroende på kompetens 

och kombinationsmöjligheter. Dagtid. 
Tillsvidareanställning (med 
provanställning), tillträde: 2015-08-03.  

 
 

Lön 
Månadslön 
 

Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2015-02-27 

Ange vilka ämnen man 
Skickas till: 
Friskolan Nytorp 

Kyrkbyn 4900 
820 10 ARBRÅ 

 
eller info@nytorpcentrum.se 

 
  Information till rekryteringskonsulter 
och annonssäljare:  Friskolan Nytorp gör 

aktiva val när det gäller var vi vill 
exponera våra platsannonser och vilket 

stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer 
inte att köpa tjänster eller annonsplats 
för en pågående rekrytering och ber er 

därför att inte kontakta oss med sådana 
erbjudanden. 

 
Kontaktpersoner 
Pär Höglund, Rektor 070-395 29 31 

Linda Eriksson, huvudmannen  
073-846 82 73 

 
 

 


