Lærervikar søges til barselsvikariat
Da en af vores faste lærere skal på barsel, har vi brug for en lærer med tiltrædelse 1/82019. Vikariatet er en fuldtidsstilling og varer til 30/6-20.
Vi søger en lærer, der har en fagkombination eller evne og lyst til at undervise i følgende
fag:
•
•
•
•

Matematik i indskoling og mellemtrin
Natur/teknologi
Gerne idræt
Dertil kommer et antal støttetimer

Vi er en friskole i en lille og driftig landsby, der har 87 skolebørn i samlæste klasser – pt med
mellem 14 og 21 børn i klasserne. Derudover har vi en daginstitution med ca. 45 børn, så
vores fødekæde er i orden. Vi har en aktiv og engageret forældregruppe og en by, der
støtter op om os. Desuden har vi en sund økonomi, og det giver os frihed til at lave den
skole for byens børn, som vi gerne vil.
Vi er fagligt ambitiøse, men dannelse er lige så vigtigt for os. Hos os er der morgensamling
hver morgen, der er en fælles lejrtur for alle skolens børn hvert år, de ældste to årgange er
på studietur til udlandet hvert år. Vi har et nært samarbejde med vores lokalsamfund, der
giver mange oplevelser for vores elever hen over et skoleår. Og selvom børnenes hverdag
er skemalagt, sker det jævnligt, at skemaet brydes op, fordi en god mulighed byder sig.
Medarbejderne i vores hus er noget helt særligt; de er meget dygtige, de har det godt
sammen, de er idérige og er fantastiske til at sparre med hinanden og bakke hinanden
op. Vi sørger for, at de har gode vilkår – f.eks. gode arbejdspladser, der er ikke fast
tilstedeværelsestid, men fast mødedag 1 – 2 gange om ugen, personalearrangementer,
gratis kaffeordning og osv. Desuden lægger vi vægt på, at vores medarbejdere
videreuddanner sig. Alt dette ud fra devisen, at skolen er ikke bedre, end de voksne, der
er i den!
Vi søger en lærer/underviser, der:
-

kan lide børn og har en tydelig og omsorgsfuld tilgang til børn
er engageret i sit arbejde
har lyst til et tæt samarbejde med kolleger og forældre
er initiativrig og har et positivt livssyn
kan grine med de andre kolleger på lærerværelset

Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside www.feldborgfrie.dk og du er også
velkommen til at kontakte skolen for nærmere information eller aftale et besøg i ugen
efter påske - skoleleder: Annette Vejs på 60202208.
Ansøgning vedlagt relevante bilag bedes sendt til av@feldborgfrie.dk senest søndag den
28/4 2019 kl. 22.00 – samtalerne vil finde sted den 29. og 30. april.

