
Flatanger kommune

Oppvekst og kultur 

Flatanger kommune har to skoler; Lauvsnes skole er en barne- og ungdomsskole med ca 64 elever. 
Skolen ble fullrestaurert i 2008. Ny idrettshall og nytt bibliotek er samlokalisert med skolen. 

Utvorda oppvekstsenter har en 1-7 skole med ca 8 elever i skolen og 7 barn i barnehagen. Utvorda 
oppvekstsenter og grendehus ble fullrestaurert i 2010.

Visjon for skolene i Flatanger:
Skolene i Flatanger skal være en ”lære for livet”-skole, preget av respekt for hverandre, og aktiviteter 
som viser et aktivt medansvar for mennesker og miljø, lokalt og globalt.

Ledige lærerstillinger 

Tilsetting skjer i Flatanger kommune, med arbeidssted etter kommunens behov.

Fra 01.08.2017 er følgende stillinger ledige:

Med arbeidssted p.t. Utvorda oppvekstsenter:
40 % stilling for allmennlærer med undervisningskompetanse for barnetrinn, vikariat skoleåret 2017-
2018. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra udelt/fådelt skole. Det tas forbehold om endelig 
avklaring av studiepermisjon.

Med arbeidssted p.t. Lauvsnes skole:
100% stilling for allmennlærer, fast tilsetting. Det kreves undervisningskompetanse for barnetrinn. 
Stillingen vil i stor grad bli tillagt undervisning på 1.- 4. trinn.

I tillegg til bred fagkompetanse for undervisning på barnetrinn, har vi spesielt behov for kompetanse 
innen kunst- og håndverk, musikk, IKT og spesialpedagogikk.

Skolene i Flatanger driver aktiv skoleutvikling, for tiden spesielt med lesing og regning i alle fag og 
vurdering. Videre har vi over flere år hatt tydelig fokus på utvikling av variert tilpassa opplæring og 
reduksjon av spesialundervisning. Vi forventer at nye ansatte ønsker å engasjere seg aktivt både i internt 
utviklingsarbeid og i individuelle videreutdanningstilbud.        
  
Lønns-og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Ved tiltredelse må gyldig 
politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges. 

Deltidsansatte som søker utvidelse av sin stilling med hjemmel i Hovedtariffavtalens § 2.3.1, bes oppgitt 
dette i søknaden. Det samme gjelder søkere som ønsker intern overflytting.

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. 
Referanser bes oppgitt i søknaden.

Denne utlysingen vil kunne gjelde også for øvrige vikariater i grunnskolene som vil bli ledige i løpet av 
skoleåret 2017 – 2018.

Søknadsfrist: 1.april



Nærmere informasjon om stillingene gis av oppvekstsjef Gurid Halsvik telefon 47649475, rektor ved 
Lauvsnes skole Turid Kjendlie tlf. 47662298 og rektor ved Utvorda oppvekstsenter Monica Fiskum tlf. 
97436651.

Elektronisk søknadsskjema finner du på www.flatanger.kommune.no under ledige stillinger. 

Vår ref. 2017/1958–1 bes oppgitt ved henvendelse

Oppvekstsjefen


