
 

 

Vevelstad kommune 
 

Vevelstad kommune med sine omkring 500 innbyggere ligger på Sør-Helgeland – midtveis mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Vi har et 

godt utbygd offentlig tjenestetilbud, aktivt kultur- og fritidstilbud og trygge oppvekstsvilkår. Det er full barnehagedekning og mange nye 

tilflyttede fra ulike nasjoner. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser ved sjøen og inne i landet, der halve arealet er vernet som 

nasjonalpark. Vevelstad sentralskole, som er en 1-10 skole, har i dag 48 elever og 17 ansatte. Deler av undervisningen foregår i fådelte 

klasser, og det er klar profil på fysisk aktivitet og elevbedrift som pedagogisk metode. 

 

LEDIG INNTIL 100 % FAST LÆRERSTILLING FRA 1. AUGUST 2019 

Vevelstad sentralskole har: 
- ledig inntil 100 % fast lærerstilling for undervisning i hovedsak på skolens småtrinn, samt 

ønskelig med musikk. Kan bli tillagt kontaktlærerfunksjon.  
 
Kompetansekrav 
Det kreves undervisningskompetanse for grunnskolen med utdanning fra universitet/ høgskole i 
henhold til Opplæringslovens bestemmelser. 

 
Personlige egenskaper 
Det kreves gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe i et utviklende miljø sammen med kollegaer, 
elever og andre tilsatte i skolehverdagen.  Vi ønsker en person som er faglig engasjert og initiativrik, 
liker å ta ansvar, og som trives med å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig.  
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 
Politiattest må fremlegges for å jobbe i skoleverket.  For stillingen gjelder lov- og avtaleverk i KS-
området.  

 
Skolen og skolemiljøet er tuftet på en pedagogisk profil med verdigrunnlag der eleven er i sentrum, 

og alle ansatte skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til samfunnsoppdraget vi har.            

Mer om kommunen og skolen finner du på www.vevelstad.kommune.no    

For nærmere informasjon kontakt rektor Oddrun Moxnes tlf 412 88 736 eller rådmann/oppvekst- 
ansvarlig John Arne Andersen på tlf. 90 277 267. 
Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til post@vevelstad.kommune.no  
 
Søknadsfrist snarest og senest 25. juni 2019. 
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