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DEN GRØNNE FRISKOLE PÅ AMAGER SØGER EN BARSELSVIKAR TIL INDSKOLINGEN
Vi søger en nysgerrig og eksperimenterende lærer med indskolingsdansk, der har mod på og lyst til at lave
projektorienteret undervisning med masser af leg og udeskole sammen med os. Det er en fordel, hvis du skulle have
matematik og natur og teknik som andre fag. Den Grønne Friskole arbejder projektorienteret, aldersintegreret og med en
del udeskole. Vi fokuserer på at udvikle robuste, glade børn, der kender naturen og kan tage vare på den.
.
For os er det væsentligt at du
•
•
•
•
•
•
•

har erfaring med metoden opdagende skrivning samt viden og interesse i yngre skolebørns literacy-udvikling
har erfaring med eller interesse for at arbejde med IVK og er bevidst om og har lyst til at fokusere på berigende,
udviklende og positiv kommunikation med børn og voksne
har mod på at arbejde gennemført projektbaseret, da vi tænker alle læringsforløb i helheder
kan forholde dig undersøgende, eksperimenterende, praktisk og nysgerrigt til børns læreprocesser
har lyst til, mod på og også gerne erfaring med udeskole
evner og prioriterer samarbejder på tværs af faggrupper og fag
prioriterer pædagogisk udvikling, feedback og sparring højt
Kort sagt, at du vil ændre verden og er klar på at tage skridtene sammen med os!

Vi tilbyder bl.a.
•
•
•
•

mindre børnegrupper med tid til at eksperimentere, afprøve og gå svinkeærinder
et fællesskab, hvor medarbejderne trækker aktivt på hinandens viden og erfaringer
en ramme, hvor det at tænke – og handle – ud af boksen bliver værdsat
et arbejdsliv, hvor du er ude i vind og vejr i tæt kontakt med jorden og alt det, der følger med

Stillingen er heltids. Ansøgningsfrist 1 dec. 2017.
Første runde af samtaler afholdes i uge 49 og fremefter.
Tiltrædelse i januar.
Ansættelse og løn aftales i henhold til overenskomst mellem
Finansministeriet og LC.
Send ansøgning til Lene på ler@dengroennefriskole.dk.
Vi ønsker et målrettet ansøgningsbrev, hvor evt. erfaring på
ovennævnte områder beskrives og du forholder dig til skolens
særkende og vision.

Om Den Grønne Friskole
Vi slog dørene op i 2014 på Amager. I dette skoleår
er vi 125 børn fordelt på 0.-8. klasse og vi vokser
med en børnehaveklasse om året til og med 9.
klasse. Vi er test-, karakter- og eksamensfri og
arbejder med bæredygtighed fagligt, socialt og
miljømæssigt. Vi vægter de musiske, boglige og
praktiske fag lige højt. Læs mere om skolen på
www.dengroennefriskole.dk

