Barselsvikar til engelsk, dansk, historie og
kristendom til Vendsyssel Friskole
En af vores lærere skal på barsel fra jul, og vi søger derfor en vikar i perioden 1. januar og ca. et år frem.
Du skal kunne undervise i engelsk fra 0.-9. klasse. Historie og samfundsfag i 6.-9. klasse. Dansk i 6.-7. klasse,
samt matematik og kristendom i 0.-1. klasse. Du skal kunne føre elever til afgangsprøve i engelsk og evt historie
og kristendom.
Vi er særligt optagede af, at du er vild med at være lærer - og at du kan byde ind til fællesskabet på Vendsyssel
Friskole med faglighed, engagement og en anerkendende tilgang til børn, unge mennesker, forældre og kolleger.
Vi forventer af dig, at du
● er fagligt velfunderet og ambitiøs på elevernes vegne
● har en tydelig klasserumsledelse og er god til at sætte mål og følge op på dem
● har pædagogiske og didaktiske redskaber, som sætter dig i stand til at skabe undervisning målrettet
mod elevernes læringspotentialer
● er god til at få øje på elevernes styrker og kan sætte dem i spil
● har lyst til at bidrage til et godt teamsamarbejde
● er god til at kommunikere og ser forældresamarbejdet som en værdifuld del af dit arbejde.
● at du kan undervise differentieret i sammenlæste klasser
Vi tilbyder
● et stærkt fællesskab mellem medarbejderne, hvor vi lytter til hinanden og samtidig har det sjovt.
● en flok skønne elever og kolleger der til stadighed brænder for at gøre en god skole endnu bedre
● en skole der vil kendes på et højt fagligt niveau, og som vægter kreativitet og naturen
● it som en naturlig del af læringsmiljøet
På Vendsyssel friskole prioriterer vi kropslig udfoldelse og praktiserer en anerkendende og positiv ånd i
naturskønne omgivelser.
Skolens størrelse giver børnene et godt overblik og den nødvendige tryghed, der er forudsætningerne for trivsel,
læring og udvikling.
Vi har en antagelse om, at børn godt kan lide at blive udfordret; stå på tæer og vise deres kundskaber og
produkter frem. Derfor stiller vi krav fagligt, personligt og socialt, så den enkelte på sigt bliver godt rustet til at
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Vi har i øjeblikket ca 100 elever fordelt på 10 klassetrin fra 0. – 9. klasse i flotte rammer og med gode
udfoldelsesmuligheder ude som inde.

Stillingen er tidsbegrænset i perioden 3. januar og ca. et år frem.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Interesseret?
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte konstitueret skoleleder Bettina Lauritzen på telefon 51649451
Skolens adresse er Pladsen 1, 9870 Sindal.
Ansøgningsfrist onsdag den 28. November kl 12.
Vi afholder samtaler torsdag den 29. november.

