
 

Flatanger kommune 
 

Til deg som er glad i å jobbe med barn og ungdom: 
Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Viktigste næringsveier er havbruk, 

småindustri og turisme. Kommunen er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og i fjellet. 

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Lauvsnes skole er en 1-10 skole med 75 elever. Like ved 

skolen ligger Vangan barnehage som har ca. 50 barn. I kulturskolen er det ca. 45 elever.  

 

 

Lauvsnes skole søker etter en dyktig lærervikar:  
 
Fra 01.08.22 har vi ledig 100 % vikariat som lærer for skoleåret 2022/23. 

Kvalifikasjoner: 

 Godkjent lærerutdanning 

 Etterspurte fag: naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving, norsk og programmering  

 Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Vi tilbyr:  

 Et godt arbeidsmiljø og et profesjonelt læringsfelleskap 

 Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 

 Tarifflønn 

 Gode pensjons- og forsikringsordninger 

 

Velkommen som søker hos oss! 

 

 

Søknadsfrist: 10.07.2022. 
 

Tilsetting er i Flatanger kommune, arbeidssted kan endres etter kommunes behov. Deltidsansatte 

som søker utvidelse av sin stilling med hjemmel i Hovedtariffavtalens § 2.3.1. bes oppgi dette i 

søknaden. Det samme gjelder søkere som ønsker intern overflytting.  

Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest. Elektronisk søknadsskjema finner du på 

www.flatanger.kommune.no.  Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli vurdert. Referanser 

bes oppgitt i søknaden. Det bes om at interne søkere også fyller ut alle etterspurte opplysninger i det 

elektroniske søknadsskjemaet. Servicekontoret i kommunen kan være behjelpelig med å fylle ut 

søknadsskjema. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i 

forbindelse med intervju. Det er viktig å presisere utdanning og fordypningsfag i søknaden. Vi bruker 

CVen aktivt i vurdering før eventuelle intervju.  

Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til: 

oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 915 73 748, lovise.angen@flatanger.kommune.no eller 

rektor Unn Kristin Daling, tlf. 918 97 574, unn-kristin.daling@flatanger.kommune.no 
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