
Bindalseidet skole - 100% fast lærer stilling. 

  

Bindalseidet skole ligger i Bindal kommune. Kommunen har ca. 1500 innbyggere og er den 

sørligste kommunen i Nordland fylke med vakker natur og gode jakt-, fiske- og 

friluftsmuligheter. Vi har et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som legger ned stor 

frivillig innsats for å skape aktivitet og trivsel. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og 

unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, 

treindustri og jordbruk står sentralt. 

Ved Bindalseidet skole er det ledig 1 fast lærerstillinger, med tiltredelse 01.08.2019. 

Det søkes etter lærer som har godkjent undervisningskompetanse. Fagønske er engelsk, men 

lærere med annen kompetanse kan også søke. 

Bindalseidet skole er en privat, kombinert barne –og ungdomsskole. Vi følger gjeldende 

læreplan og har ingen spesiell pedagogikk eller religiøs forankring.  

Skolen er nyrestaurert, vi har et stort og variert uteområde med god mulighet til fysisk 

aktivitet. Vi har eget basseng og volleyballhall. Vi er en helsefremmende skole og har godt 

samarbeid med aktuelle samarbeidsparter. 

Vår visjon er: Bindalseidet skole; en kilde til mestring  

Våre kjerneverdier: Skaperglede, Raushet, Tilhørighet og Nysgjerrighet. 

Vi har god kompetansen i lærerkollegiet. Ansatte er fleksible, løsnings –og 

utviklingsorientert og har et godt blikk for den enkelte elev. Vi har over år hatt mye 

fokus på entreprenørskap og har god kompetanse for å tilpasse hjelpemidler til 

dyslektikere. 

Vi ønsker at du som ansettes hos oss skal være med på å løfte disse verdiene videre, og at 

du har følgende personlige egenskaper: 

 Positiv og opptatt av at alle elevene skal oppleve mestring. 

 Være kreativ slik at elevene blir nysgjerrige og skapende. 

 Møte elever, ansatte og foreldre med raushet. 

 Ta aktiv del i en god samarbeidskultur. 

 Videreutvikle et godt lærings og arbeidsmiljø. 



Du må levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Olaug Mikalsen: 75031327-48298684 

bindalseidet.skole@bindal.kommune.no 

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 

Pliktig medlemskap i SPK med 2 % innskudd.  

Skolen er behjelpelig med å skaffe bolig.  

Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er 

under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no 

 

Søknad med CV sendes: bindalseidet.skole@bindal.kommune.no innen 29.04.2019.  
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