Sdr. Nærå Friskole søger en
barselsvikar hurtigst muligt!

Sdr Nærå Friskole er en Grundtvig Koldsk Friskole,
hvor vi vægter fællesskab, glæde og nærvær som
grundsten for vores elevers mulighed for at lære og
udvikle sig.
Vi leder efter en kollega med gåpåmod, humor og
glæden ved at være sammen med vores skønne elever,
og som med ansvarlighed og troen på egne evner vil
indgå i friskolelivet. Vi lægger stor vægt på ligeværdigt
samarbejde med forældre og elever.
Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt.
Stillingen er tidsbegrænset frem til og med juni 2023.
Vi søger efter en lærer, der
• Kan påtage sig matematik og tværfaglig undervisning i indskolingen
• Kristendom og madkundskab på mellemtrinnet.
• Er parat til at påtage sig delt klasselæreropgave i to
klasser
• Har gode samarbejdsevner, og som samarbejder
naturligt med elever, forældre og kolleger
• Finder glæde i det Grundtvig-Koldske skolesyn, og
kan se sig selv i et forpligtende friskole-fællesskab
• Er med til at skabe grundlag for elevernes dannelse
igennem lejrskoler, emneuger og kreative projekter
i samspil med den daglige undervisning

Vi kan tilbyde
• Nysgerrige, engagerede og glade elever
• En engageret forældregruppe, som arbejder tæt
sammen med os
• Sprudlende kolleger, der er glade for samarbejde,
sparring og gode grin
• Den tværfaglige undervisning organiseres, så to
lærere og to klasser er sammen, og der undervises
på tværs af fagene: billedkunst, natur/teknik, kristendom og fortælling.
Du er velkommen til at kontakte leder i Friskolen Anna
Ilum Nielsen for yderligere oplysninger vedr. stillingen
på tlf 24810105.
Ansøgningen sendes som samlet pdf-fil til:
ansoegning-snf@1858.dk og modtages senest den 7.
oktober 2022. Samtaler vil blive afholdt i uge 41. Hvis
du ikke har hørt fra os senest den 14. oktober 2022, er
stillingen besat til anden side.
Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Sdr Nærå Friskole er en del af den kombinerede skole,
der favner Sdr Nærå Børnehus med 40 børn, Sdr Nærå
Friskole med 200 elever, samt Sdr. Nærå Efterskole med
100 elever.

