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HAR DU ERFARING MED MATEMATIK PÅ MELLEMTRINNET ELLER I UDSKOLINGEN SAMT MOD
OG LYST TIL AT UDVIKLE MATEMTIKUNDERVISNING SAMMEN MED OS?
Vi søger et erfarent menneske, der har lyst til at eksperimentere og bidrage til at udvikle projektdidaktik for matematik på
skolen sammen med et ambitiøst og energisk team. Den Grønne Friskole er ved at udvikle projektbaserede og alternative
måder at arbejde med matematik og du kan få masser af mulighed for at udvikle med. Det er en fordel, hvis du har
kunstneriske og håndværksmæssige kundskaber og har erfaring med og lyst til at tænke disse sammen med matematikken.
Den Grønne Friskole har en attraktiv fuldtidsstilling som lærer/underviser.
Som medarbejder på Den Grønne Friskole er det væsentligt,
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•
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At du har mod på at arbejde gennemført projektbaseret, da vi tænker alle læringsforløb i helheder
At du kan forholde dig undersøgende, eksperimenterende, praktisk og nysgerrigt til børns læreprocesser
At du har mod på og også gene erfaring med en demokratisk skoleform
At du har forstand på matematikdidaktik
At du har lyst til og kan noget med dine hænder: kunstnerisk, æstetisk eller håndværksmæssigt
At du har lyst til, mod på og også gerne erfaring med udeskole
At du kan tænke bevægelse og krop ind i læringsaktiviteter
At du har lyst til at gå nye veje i skoletænkning
At du evner og prioriterer samarbejde på tværs af faggrupper og fag
At du 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.

Vi ønsker at skolens voksne arbejder ud fra bestemte grundholdninger. Læs mere her.
Stillingen er heltids. Ansøgningsfrist 16. april 2018. Første runde
af samtaler afholdes i uge 17.Tiltrædelse 1. august 18.
Ansættelse og løn aftales i henhold til overenskomst mellem
Finansministeriet og LC.
Vi ønsker et målrettet ansøgningsbrev, hvor evt. erfaring på
ovennævnte områder beskrives, og du forholder dig til skolens
særkende og visioner. Send ansøgning, CV og evt. spørgsmål til
ler@dengroennefriskole.dk.

Om Den Grønne Friskole
Vi slog dørene op i 2014 på Amager. I dette skoleår
er vi 128 børn fordelt på 0.-8. klasse og vi vokser
med en børnehaveklasse (på max 20 elever) om året.
Vi arbejder med bæredygtighed fagligt, socialt og
miljømæssigt. Vi vægter de musiske, boglige og
praktiske fag lige højt. Se mere om skolen på
www.dengroennefriskole.dk.

