Klasselærer søges til Lerpytter Friskole
- Stillingen tiltrædes ultimo 1. august 2021 og er på mellem 85% og 100%
Da en af vores lærere er gået på barsel og skolen samtidig har fået flere elever, kommer vi til
at mangle en lærer efter sommerferien.
Stillingen omfatter dansk (med klasselærerfunktion), håndværk/design og gerne musik. Du
vil desuden få indflydelse på den endelige fagfordeling.
Lerpytter Friskole & Børnehave driver friskole og daginstitution på et kristent
værdigrundlag. Skolen er grundlagt i 2002 og børnehaven er kommet til i 2016. Vi tilbyder
undervisning fra 0. til 9. klassetrin med afsluttende afgangsprøver. Vi oplever pt. en god
søgning til skolen og forventer en fortsat vækst de kommende år. Læs mere om os på
lerpytter.dk..
Vi søger en lærer som:
● er uddannet lærer - gerne med linjefag i dansk, håndværk/design og musik - eller
med tilsvarende kompetencer
● er en tydelig klasserumsleder, har gode relationskompetencer samt didaktisk flair i
forhold til inklusionsopgaven
● kan bidrage positivt til skolens og børnenes udvikling
● er glad for børn og samarbejdet med deres forældre, så vi i fællesskab giver børnene
det bedste fundament for deres skolegang.
● er i overensstemmelse med det kristne livs- og menneskesyn og aktivt kan arbejde
ud fra dette - måske har du erfaring fra kirkeligt børne- og ungdomsarbejde
Vi kan tilbyde dig:
● en arbejdsplads i udvikling, hvor du selv har stor indflydelse på dit job.
● gode muligheder for at sætte dit præg på det faglige og pædagogiske arbejde på
Lerpytter Friskole
● mulighed for personlig og faglig udvikling
● en arbejdsplads, som har fokus på et godt arbejdsmiljø og god trivsel
● en flad ledelsesstruktur, i en fri grundskole, hvor der ikke er langt fra ide til handling
● stor fleksibilitet i forhold til forberedelse - vi har ikke krav om fuld tilstedeværelse.
Motiveret ansøgning sendes til info@lerpytter.dk - seneste frist fredag den 7. maj
Kontakt skoleleder Brian Immersen på 41418108 for yderligere oplysninger.
Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation
og Finansministeriet
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