Med rødder i den grundtvig-koldske friskoletradition danner vi hele, livsduelige mennesker med hjerte, krop og forstand

LANDSGRAV FRISKOLE SØGER LÆRERE
Til sommer skal vi sige farvel til et par af vores dygtige lærere. Vi søger derfor to nye lærere pr. 1.
august 2022 og ønsker følgende fagrække dækket: Dansk mellemtrin/udskoling, engelsk og tysk
mellemtrin/udskoling, matematik udskoling samt fysik/kemi og biologi.
Vi har fællesskab som bærende værdi – derfor
skal du kunne se dig selv som aktiv medskaber
af de trygge og tillidsfulde fællesskaber, som vi
ønsker er kendetegnende for vores skolekultur.

Vi åbner verden for eleverne – derfor skal du
have blik for skolens dannelsesopgave og kunne
vække elevernes faglige nysgerrighed, så de får
lyst til at lære om den verden, de er en del af.

Vi vægter en kreativ og praktisk orienteret undervisning – derfor skal du kunne indtænke undersøgende opgaver i din undervisning og
være med til at udfordre elevernes kreativitet.

Vi tør gå vores egne veje – derfor skal du kunne
se de muligheder og forpligtelser, der ligger i at
være lærer på en værdibåret friskole, som har
stærke rødder i det grundtvig-koldske.

Vi har tydelige forventninger til elevernes deltagelse – derfor skal du være en motiverende underviser og en stærk klasseleder, som formår at
skabe et trygt læringsrum for alle elever.

Vi har stor arbejdsglæde og faglig stolthed – derfor skal du ganske enkelt være vild med at være
lærer og have klare holdninger til det gode skoleliv, god undervisning og pædagogisk praksis.

Mere om os:
Vi er en grundtvig-koldsk friskole med ca. 220 elever fra 0.-9. klasse. Som lærer på Landsgrav Friskole
bliver du en del af et godt kollegialt sammenhold kendetegnet ved stor hjælpsomhed samt en uformel og humoristisk omgangstone. Vores ledelse har altid en åben dør og er tæt på den pædagogiske praksis i hverdagen. I dette skoleår har vi bl.a. arbejdet med aktionslæring, observationer og fællesskabende didaktikker – det fortsætter vi med i det kommende skoleår.

VI GLÆDER OS TIL AT LÆSE DIN ANSØGNING!
Ansøgningsfrist onsdag den 16. maj kl. 12. Samtaler mandag den 23. maj.
Motiveret ansøgning, CV, udtalelser og relevante eksamensbeviser sendes som pdf-fil på mail til
skoleleder@landsgravfriskole.dk.
Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Vi tilstræber, at vores lærerløn er på niveau med folkeskolens.
Hvis du ønsker et besøg på skolen og en uforpligtende snak om stillingen, er du velkommen til at
kontakte skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm på telefon 61 71 08 98 eller på mail.
Læs mere om os på www.landsgravfriskole.dk og tag et kig på vores sociale medier.

