Fænøsund Friskole søger lærer til ansættelse i en fuldtidsstilling pr.1.08.2018.
Fænøsund Friskole er placeret i et naturskønt område i Middelfart. Vi er en GrundtvigKoldsk friskole. Kreativitet, Refleksion, Ansvarlighed, Fællesskab og Tillid er de værdiord,
vi baserer vore handlinger på, og som vores daglige praksis tager udgangspunkt i.
Vi har 170 elever fordelt på 0. til 9.klasse. Vi er maksimalt 18 elever i klasserne fra 0.kl til
6.kl og maksimalt 20 elever fra 7.til 9.klasse. Vi er 23 engagerede voksne, som glæder os
til at byde vores nye kollega velkommen.
Vi lægger vægt på, at vores nye kollega er:
•
•
•
•
•
•

En god rollemodel, der lægger vægt på elevens personlige udvikling, tryghed og
trivsel
God til at samarbejde og har flair for positiv kommunikation med elever, forældre og
kolleger
Indstillet på og trives med at indgå i forskellige teams og bidrager med positiv ånd
og nytænkning
Kreativ, udstråler begejstring og kan se den "skæve" vinkel i et emne
Hjælpsom og ser opbygningen af nye aktiviteter som noget positivt og spændende
Læreruddannet

Vores nye kollega skal have følgende kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyst til og erfaring med at undervise primært elever fra 7.-9.kl
Erfaring med at undervise i dansk - gerne linjefag i dansk
Erfaring med at undervise i engelsk – gerne linjefag i engelsk
Erfaring med at undervise i geografi, samfundsfag, historie og idræt
Erfaring med og lyst til at inddrage IKT i undervisningen.
Gerne erfaring med og kendskab til de frie skoler.
Gerne erfaring med fortælling som fag.
Vi glæder os til at høre, hvad du i øvrigt kan tilbyde skolen.

Vi kan tilbyde en skole med:
•
•
•

Et godt kollegialt sammenhold.
Teamorganisering og teamsamarbejde.
Engagerede forældre og elever

Ansættelsen sker i henhold til vilkår aftalt mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgningsfrist d. 18.5.2018
Samtaler afholdes i uge 21 eller 22.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder Dorte Jager Mouboe på tlf.
64410747
Skolens hjemmeside www.sundfri.dk

