Idræt- og indskolingslærer søges til barselsvikariat på Lerpytter Friskole
- Stillingen tiltrædes ultimo februar 2021 og er på mellem 85% og 100%
Da en af vores ansatte er kommet i lykkelige omstændigheder, kommer vi til at mangle en
dygtig medarbejder fra slutningen af februar. Der kan være mulighed for efterfølgende
fastansættelse.
Stillingen indeholder pt følgende fag: Idræt (på alle klassetrin), billedkunst, natur/teknologi,
matematik, madkundskab og klasselærerfunktion i 0./1. klasse.
Vi er også interesserede i at høre fra dig, selvom du ikke kan dække alle fag.
Lerpytter Friskole & Børnehave er en fri grundskole beliggende i uddannelsesområdet i
Thisted. Vi er en friskole med et kristent værdigrundlag, hvilket blandt andet betyder at vi
alle børn har ukrænkelig værdi uanset alder, køn, religion, formåen, udseende eller
nationalitet. Vi har et bredt elevgrundlag, og vi er derfor meget opmærksomme på,
hvordan vi kan differentiere undervisningen, så vi skaber de bedste læringsmuligheder for
alle vores elever. I sammenhæng med børnehaven ønsker vi at tilbyde et godt og trygt
børneliv for alle børn fra 0 år til de afslutter 9. klasse. Vi tilbyder afgangsprøver i alle fag.
Vi søger en lærer som:
● er uddannet lærer - gerne med linjefag i idræt (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 - herunder deltagelse i censornetværk med
kommunens andre prøveafholdende skoler.
● 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.
Din ansøgning skal indeholde, hvilke tanker du gør dig om ovenstående, samt
uddannelsesbevis. Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest.
Ansøgningsfrist : 17. januar på info@lerpytter.dk.
Samtaler forventes gennemført 26. januar i tidsrummet 16-18.
Kontakt skoleleder Brian Immersen på 41418108 for yderligere oplysninger.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation
og Finansministeriet
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