
    Værøy kommune  

  

  

Værøy er den nest ytterste av Lofotkommunene med ca. 750 innbyggere, plassert i havgapet mellom Røst og Moskenes. Øya 
er et eldorado for deg som er glad i friluftsliv til vanns og til lands, med spektakulære fjell som er forholdsvis enkle å bestige. Her 
har kunstnere som Theodor Kittelsen og Karl Erik Harr latt seg inspirere, og det polare lyset inviterer til fotografering. Værøy har 
dessuten en svært spesiell kulturhistorie knyttet til unike fangst- og mattradisjoner. Ørn ble fanget med hendene og lundefugl 
med garn og hund fram til 1950-tallet. Et kreativt næringsliv med prisvinnende matprodukter er i dag med på å sette Værøy på 
kartet.   

Værøy er et produktivt og livskraftig samfunn. Om lag 90 % av befolkningen bor på tettstedet Sørland. Her finner man 
butikkene, fiskemottakene, bilverksted og det meste av servicetilbud i kommunen. På nordsiden av øya ligger Lofotens eldste 
kirke og et skolemuseum. Værøy har 10-årig grunnskole med ca. 90 elever og full barnehagedekning. Kommunen har daglig 
båt- og helikopterforbindelse med Bodø, og ukentlig båtforbindelse med Moskenes.   

  

Ledige vikariat i 100 % ved Værøy Skole for skoleåret  
2016-2017. Kort søknadsfrist.  

  

Fra 1. august 2016 er det ledig et 100 % vikariat ved Værøy Skole. Vi søker etter en person 

som hovedsakelig kan forestå spesialundervisning i fag, og barnetrinnet er særlig aktuelt. Vi 

oppfordrer personer med spesialpedagogikk i fagkretsen til å søke. Annen relevant 

kompetanse vil bli vurdert.  
  

  

Kvalifikasjoner for stillingene:  
• Fullført allmennlærerutdanning, eller annen godkjent faglig pedagogisk utdanning  
• Spesialpedagogisk utdanning, eller annen relevant kompetanse fra slikt arbeid  
• For å undervise i grunnskolen er det en forutsetning at søkere behersker norsk 

muntlig og skriftlig  
• Vi søker lærere som er opptatt av god klasseledelse og som har engasjement for 

elevene sine  
  

Lønnsvilkår: Lønns og arbeidsvilkår i hht.lover, regler og avtaleverk  
  

Værøy kommune kan tilby:  
 Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver  
 Godt arbeidsmiljø  
 Muligheter for faglig utvikling  
 Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass  
 Konkurransedyktige betingelser  
 Medlemskap i felles pensjonsordning og gruppelivsforsikring  

  

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk.  
Den som tilsettes må før tiltredelse levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens  
§10-9  
  

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til:  
Anne-Margrethe Ofte Arntsen tlf: 75420615,  e-post: 

anne-margrethe.arntsen@varoy.kommune.no   
  

SØKNADSFRIST: 5. juni 2016  


