Kværkeby Friskole søger
Indskolingslærer der brænder for
de mindste.
Er du klar til at prøve noget nyt i dit arbejdsliv og elsker du at
gøre en forskel, som klasse- og dansklærer, for en klasse fuld
af små skønne skolespirer - Så er du måske den nye
medarbejder, som vi går og venter på ☺
Vi er blevet flere elever på Kværkeby Friskole og derfor søger vi en danskog klasselærer til vores kommende 1. klasse. Ansættelsen er pr. 1 maj og
stillingen er på 20 timer.
Vi er en ny og spændende mindre friskole, der startede op i august 2012.
Vi er allerede nu nået langt i vores udvikling af skolen, men der er stadig
meget, som vi brænder for at arbejde videre med. Vi vil nemlig meget
med vores skole og udviklingen sker i en tæt dialog mellem ledelsen,
bestyrelsen og medarbejderne. Som ny medarbejder har du derfor stor
indflydelse på, at præge både din egen hverdag og skolens udvikling i
fremtiden.
Vi søger denne gang en dygtig og erfaren dansklærer, til vores indskoling,
der brænder for den gode begynderundervisning. Du er en god
klasserumsleder, der forstår at skabe rammerne for et godt klasse- og
læringsmiljø og du har et stort hjerte for de mindste skolespirer.
Du forstår at finde den gode ligevægt mellem elevernes faglige og
personlige udvikling og du har flair for at få skabt en dejlig klassekultur
fyldt med fællesskab, rummelighed og plads til den enkelte elev.

Vi kan tilbyde dig:
☺

En skole, der lægger vægt på fællesskabet, og som tænker i
fælles pædagogisk platform, hvorfra vi sammen udvikler os.
☺ En skole med positive, kompetente, engagerede og
motiverede kollegaer.
☺ En skole med egen lokalaftale, hvor vi ikke har regler om fuld
tilstedeværelse.
☺ En skole fuld af glade og dejlige børn, der nyder godt af en
lille skole, hvor alle kender hinanden.
☺ En skole med 172 elever.
☺ Et personalerum, hvor alle løfter og støtter op om hinanden
☺ En skole med en god og stabil økonomi.
☺ En skole, der går fra 0. – 9. klasse.
☺ En god skole, der ligger i naturskønne omgivelser – og med
gode lege- og idrætsfaciliteter.
☺ En engageret bestyrelse og forældrekreds, der støtter op om
skolens arbejde.
☺ En arbejdsplads, hvor der er plads til nye ideer – Her siger vi
ikke - ”Sådan plejer vi at gøre” - men hvad er det rigtige at
gøre.
☺ En skole, der både vægter det faglige og sociale
☺ En skole i et aktivt lokalsamfund.
☺ En skole, der giver dig ansvar, og også forventer, at du tager
det.
Vi søger dig, hvis du:
☺

For os er det vigtigt, at du brænder for at arbejde på en mindre friskole.
Hos os kender vi hinanden rigtig godt og vi finder ofte de gode løsninger i
fællesskab. Du er god til at lytte, men byder gerne aktivt ind med dine
tanker og ideer.
Vores skole ligger ca. 3 kilometer fra Ringsted, med gode offentlige
transportmuligheder.
Yderligere oplysninger kan fås hos skoleleder Jan Glerup tlf.: 60 70 49 45
Du kan også læse meget mere om os på vores hjemmeside eller på
Facebook
Ansøgningsfrist: tirsdag, den d. 18. marts - Samtalerne forventes afholdt i
uge 13. Ansøgning og CV med relevante bilag sendes via E-mail til
skoleleder Jan Glerup – info@kvaerkebyfriskole.dk Ansættelse sker i
henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
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Er en god klasserumsleder, der byder ind med en solid
faglighed, og oplever glæde ved at videreudvikle din
undervisning.
Ser den gode relation til eleverne, som fundamentet for den
gode undervisning og vægter et tæt samarbejde med gode
kollegaer, forældre og elever.
Brænder for nogle af disse fag, dansk, kristendom, historie,
billedkunst og engelsk på mellemtrinnet.
Har fokus på at skabe en anerkendende undervisning, der giver
eleverne en hverdag med glæde, nysgerrighed og viden.
Brænder for at udvikle vores skole i tæt samarbejde med dine
kollegaer.
Vægter information og kommunikation højt.
Er fleksibel og ikke bange for at kaste dig ud i nye udfordringer.
Har humor og et positivt livssyn.

