Lærer til Lørslev Friskole
Til august kan du blive en del af holdet Lørslev Friskole og Børnecenter, som består af en
veletableret og attraktiv friskole med 0.-9. klasse, SFO/klub samt en børnehave med masser
udeliv og dyregård.
Vi søger en lærer, der pædagogisk og fagligt har blik for, at dannelse og læring går hånd i
hånd. Du skal have lyst til at være en del af en lille friskole, hvor nærvær, trygge rammer og
frihed til at skabe god undervisning er det bærende. Vi forventer, du er deltagende og tager
ansvar for hverdagens planlægning samt for skolens udviklingen generelt.
Fagfordelingen er fortsat åben, men dansk eller matematik har en særlig interesse, og du skal
være klar til SPS-timer og måske en eftermiddag i vores fritter.
Du skal kunne se mulighederne i, at vores undervisning er aldersblandet, hvor vi med
udgangspunkt i det enkelte barn har fokus på både trivsel og læring. Hverdagen byder på
mange spændende opgaver i tæt samarbejde med dine kolleger, men du skal også kunne
arbejde selvstændigt, tage ansvar og være stabil.
Vi forventer, at du arbejder med tydelig klasseledelse og er helt særlig til at skabe positive
relationer.
Som lærer på Lørslev Friskole får du et afvekslende og udfordrende job, der virkelig kræver
engagement, gode samarbejdsevner samt omstillingsparathed. Du skal kunne trives i vores
lille personalegruppe, hvor tonen er uhøjtidelig.
Vi forventer, at du med glæde deltager i arrangementer og forældresamarbejde udenfor
normal skoletid.
Hos os har vi fleksibel tilstedeværelsestid i den individuelle forberedelsestid.
Vil du vide mere om skolen, så klik på www.loerslevfriskole.dk eller kontakt skoleleder
Anne Alon tlf. 40557944.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.
Forud for ansættelse indhentes straffe- og børneattest.
Ansøgningsfrist: 12. maj.
Ansøgning, CV og relevante bilag fremsendes elektronisk til job@loerslevfriskole.dk
Såfremt du ikke har hørt fra os inden d. 28. maj, så er stillingerne besat til anden side.
Vi glæder os til at høre fra dig!

