TRELLEBORG FRISKOLE SØGER LÆRER
Da vores gode kollega har valgt at flytte til Spanien, søger vi en lærer pr 1.august 2018.
Vi har primært brug for at få dækket følgende fag:
• Dansk: mellemtrin og evt. overbygning
• Idræt, gymnastik og billedkunst
• Et eller flere af følgende fag: engelsk, samfundsfag, udeskole, specialundervisning
Trelleborg Friskole er en skole med 165 elever. Vi er beliggende i naturskønne omgivelser, hvor der er
plads til luft under vingerne. Vi er tæt på hinanden på en skole, hvor det forpligtende fællesskab, gode
nære relationer, rummelighed og faglighed på mange måder går hånd i hånd.
Vi forventer følgende af vores nye kollega:
•
•
•
•
•
•

En stærk faglig profil
Meget selvstændig og god til klasserumsledelse
Klar til at stå i front og tænke kreativitet ind i undervisningen
Har en veludviklet humoristisk sans – og er retorisk stærk.
Har gode it-kompetencer
Har lyst til at være klasselærer

På Trelleborg Friskole får du:
• Kollegaer der brænder for friskolelivet
• Helt fantastiske elever og forældre – der engagerer sig
• Stor frihed under ansvar
• Ingen synlig målstyring
• Ingen tilstedeværelsespligt
• Arbejdscomputer
• Lejrskoler, kreative uger og en hverdagen hvor to dage sjældent er ens
• Plads til at ”lege” og afprøve ideer
• Masser af tæt samarbejde og latter
• God forberedelsestid
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Hvis du er interesseret i en uformel snak og en rundvisning, er du meget velkommen til at kontakte
konstitueret skoleleder Ditte Heisz Ebsen, ditte.ebsen@trelleborgfriskole.dk eller på 20635323
Ansøgningsfrist 9.maj. Der kan forventes samtaler i uge 20.
Ansøgninger med relevante bilag og referencer kan sendes til kontor@trelleborgfriskole.dk eller til
Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, 4200 Slagelse mrk: ansøgning.
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