En af vores dygtige undervisere har søgt nye udfordringer.

Vi skal derfor bruge en dygtig lærer
pr. 1/10 2019 eller snarest derefter!
Nr. Asmindrup Friskole er en et-sporet skole med 180 elever fra 0.-9. klasse. Vi har særligt fokus på udeskole og
bevægelse, hvilket afspejler sig i elevernes hverdag.
Vi har en skøn beliggenhed og gode fysiske rammer, b.la. et helt nyt naturfagslokale. Vi har store og fantastiske
udefaciliteter, med plads til udeskoleundervisning og bevægelse. Vi har sidste år indviet vores nye
udeskolekøkken og udvikler nu vores udeskolegrund med udeskolehaver, orangeri og udeværksted.
Hvad tilbyder vi?
•
En skole med særligt fokus på udeskole og bevægelse, hvor tiden til dette prioriteres.
•
En fleksibel skolestruktur, hvor du bl.a. selv disponerer over din forberedelsestid.
•
En skole med fokus på det gode læringsmiljø, og hvor elevernes trivsel vægtes særligt høj.
•
Et team af dygtige og engagerede kollegaer, som glæder sig til at byde dig velkommen.
•
En skole med en klassekvotient på højest 20 elever pr. klasse.
Hvem er du:
•
Uddannet fri-eller folkeskolelærer, gerne med undervisningserfaring i overbygningen.
•
Vi har et stort ønske om at ansætte en lærer, som kan undervise i matematik og/eller naturfag,
men det er ikke en forudsætning, idet vi har mange kompetencer blandt vores nuværende ansatte.
•
Du har erfaringer med udeskoleundervisning, eller du har stor med interesse for dette.
•
Du er glad for fysisk aktivitet og kan inddrage bevægelse i din undervisning.
•
Du er anerkendende, tydelig og omsorgsfuld i din kommunikation og vægter det nære
forældresamarbejde højt.
•
Du brænder for friskoletanken, hvor nærhed, samarbejde og fællesskab er bærende kræfter.

Du kan læse mere om stillingen og om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk
Vi anbefaler, at du kontakter skolen med henblik på et besøg.
Skoleleder Morten Juul Pedersen eller viceskoleleder Torben Pedersen kan kontaktes på telefon 5932 8101.
Ansøgningsfrist: Vi har interesse i at få stillingen besat snarest muligt, så vi afholder samtaler løbende.
Skynd dig derfor at sende os din ansøgning.
Motiveret ansøgning inkl. bilag sendes til friskole@nr-asmindrup-friskole.dk
Ansættelse af lærere sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation.
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