Indskolingslærer med fokus på dansk og matematik
søges til Randlev Friskole og Børnehus
Brænder du for at være en del af et stærkt fællesskab? Kan du se dig selv i friskoleverdenen? Kan og vil du
samarbejde konstruktivt med engagerede og involverede forældre? Er tydelig og nærværende klasserumsledelse bare lige dig? Så er du måske den indskolingslærer, vi søger til fastansættelse og fuldtid med
tiltrædelse 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.
Vi søger en lærer, der kan undervise i dansk, matematik og idræt i indskolingen - og har du også musik som
linjefag, er du også vores nye musiklærer.
Om Randlev Friskole og Børnehus
Randlev Friskole og Børnehus (tidligere Randlevskolen) er en friskole med 90 elever på 0.-8. klassetrin samt
en børnehave normeret til 42 børn. Vi arbejder målrettet på, at vi om et år har fra 0.-9. årgang.
Skolen er beliggende i naturskønne områder mellem Odder og Hou ca. 30 minutters kørsel fra Århus C,
Skanderborg og Horsens.
Vi har en anerkendende tilgang og sætter børnene og deres trivsel og læring i fokus i forhold til alt, hvad vi
foretager os. Vi arbejder som skole uden skældud!
Vi kan tilbyde dig at blive en del af en fantastisk elevgruppe, engagerede og dygtige kolleger, en virkelig
positiv og opbakkende forældregruppe samt en dygtig og visionær bestyrelse.
Vi kan desuden tilbyde gode og ordnede arbejdsforhold og mulighed for, at du kan sætte dit eget præg på
skolens kreative tilbud.
Om dig
Du er uddannet lærer med linjefagskompetence i dansk og matematik - og forhåbentlig også musik.






Du er god til at inspirere eleverne og sætte rammer og retning i din undervisning.
Du kan hurtigt etablere god kontakt og en god relation til alle elever - også dem med særlige
udfordringer.
Du er anerkendende i din tilgang til andre mennesker.
Du ser udvikling og positiv feedback som en naturlig del af din professionelle praksis.
Du ser dig selv som en teamplayer, er stabil, fleksibel og ansvarsbevidst

Vi forventer, at du kan og har lyst til at undervise i matematik og dansk i indskolingen. Har du en lille musiker
gemt i maven, så får du også opgaven med at:





undervise i musik på alle klassetrin fra 0.-9. klasse
undervise i frivillig musik/samspil/kor.
spille klaver/guitar til morgensang og andre fællesarrangementer.
være tovholder i projektuger, hvor musik er en væsentlig bestanddel

Praktiske oplysninger og ansøgningsfrist
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Gunnar Friedrichsen, for at høre nærmere om stillingen.
Du kan orientere dig på vores hjemmeside og er velkommen
http://facebook.com/randlevskolen og http://instagram.com/randlevskolen.
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Du skal sende din ansøgning med tilhørende bilag og referencer, gerne som en samlet pdf-fil, til
skoleleder@randlevskolen.dk.
Ansøgningsfrist er søndag den 26. juni 2022 kl. 23.59.
Samtaler finder sted onsdag den 29. juni 2022 fra kl. 15.00.
Vi håber du kan starte hos os den 1. august 2022.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Vi indhenter børneattest på den kandidat, vi ønsker at ansætte.

Kontaktoplysninger
Skoleleder Gunnar Friedrichsen, skoleleder@randlevskolen.dk, tlf. 31186374,
hjemmeside: www.randlevskolen.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

