Nørd søges!

Er du nørd på den fede måde? Elsker du at jonglere med tal? Fascineres du af
fysikkens mysterier? Kan du begejstre eleverne? Så er det måske lige dig, vi står
og mangler.
Pr. 1/8-18 søger vi 2 nye naturfagslærere som:
• Har mindst et og gerne flere af følgende linjefag: Fysik/Kemi, Matematik,
Biologi eller Idræt, eller tilsvarende faglige kvalifikationer.
• Er fagligt dygtige og pædagogisk velfunderede.
• Kan inddrage eleverne aktivt, både i den daglige undervisning og i de
store projekter.
• Tænker frit og kan udnytte egne kompetencer til at tilpasse
undervisningen til den enkelte elev.
• Trives med tværfaglige undervisningsforløb, projektbaseret undervisning
og er åbne for nye ideer og tiltag.
• Er fortrolige med IT eftersom iPad’s, computere og læringsportaler
anvendes i undervisningen på lige fod med papir, blyant og bøger.
Vi er en lille friskole med naturfagligt fokus, beliggende i Svenstrup på Als, hvor
natur, skov & strand er indenfor cykelafstand. Vi praktiserer både erhvervelse af
solid grundviden og bruger ekspeditionslæring til at forankre elevernes viden i
virkeligheden. Vi inddrager gerne lokalsamfundet, skolens egen spejderhytte og
den nærliggende natur i undervisningen. Vi har ca. 80 glade og nysgerrige elever
fra 0. til 9. klasse, og en flok forældre der engagerer sig i friskolen og gerne
hjælper til.
Vi tilbyder:
• En friskole med dygtigt, engageret og samarbejdsvilligt personale i et
uformelt læringsmiljø.
• En friskole med et tæt skole/hjem samarbejde.
• En hverdag, hvor du har mulighed for at bidrage til den videre udvikling
af vores fantastiske skole.
• En friskole hvor gode ideer er kærkomne og kan afprøves i
undervisningen; i projekter, tværfaglige forløb eller valgfag.
• Danmarks nok bedste lokalaftale, som sætter dig fri som lærer og styrer
arbejdstiden med tillid, fleksibilitet og tid til forberedelse.
Kontakt skoleleder Arne Munkgaard (tlf.: 61287681) eller bestyrelsesformand
Morten Carstensen (tlf.: 4094 5998) for at høre mere om stillingerne og aftale tid
til en rundvisning. Du kan læse mere om skolen og vores værdier på
www.svenstrupfriskole.dk.
Send din ansøgning og relevante bilag som PDF til job@svenstrupfriskole.dk,
ansøgningsfrist er mandag d. 3. april 2018. Ansættelsessamtaler forventes
afholdt i uge 15 eller 16.
Ansættelse sker i henhold til "Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og
Lærernes Centralorganisation".

