Matematik-, biologi-, fysik/kemi- og geografilærer
Bordings Friskole søger en lærer med start hurtigst muligt.
Stillingen er på 80 % og er tidsbegrænset frem til d. 30. juni 2018, men der kan være
mulighed for fastansættelse i det kommende skoleår.
Vi søger en naturfaglig lærer, der brænder for og har erfaring med at skabe gode og
trygge rammer i forhold til undervisning i overbygning og på mellemtrinet. Vi søger en
lærer, der ønsker at indgå i forpligtende samarbejde i team og bidrage positivt til
skolens og elevernes udvikling.
Timerne ligger fordelt på følgende måde:
 matematik, biologi, geografi og fysik/kemi i 8. klasse
 biologi og geografi i 6. klasse
 biologi og geografi i 4. klasse
Vi tilbyder:
 en alsidig og anerkendende pædagogik, hvor læring, trivsel og dannelse spiller
sammen
 en skolekultur, hvor tillid, samarbejde og fællesskab er kerneværdier
 et godt kollegialt miljø og et skolesamfund med en engageret forældrekreds
 en spændende hverdag med holdninger, humør og højt til loftet
Løn og ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Morten
Christensen 35386908 - samt se på skolens hjemmeside: www.bordings.dk
Ansøgning med beviser og udtalelser sendes senest onsdag d. 10. januar til
kontor@bordings.dk

Bordings Friskole

Øster Søgade 88, 2100 København Ø
35386908 - kontor@bordings.dk - www.bordings.dk
Bordings Friskole er en velfungerende, grundtvig-koldsk friskole på Østerbro, lige midt
i København. Med 410 elever, fordelt på to spor fra 0.-9. kl. og med ca. 20 elever i
klasserne. Med en forældrekreds, som vil et aktivt samarbejde. Med lyst til at være en
almindelig og almen børneskole, men også med mod til at ville være en moderne
holdningsskole. Med stærkt fokus på trin- og teampædagogik. Med sans for at bevare
traditioner (morgensang, fortællefag mv.), så længe de giver mening. Med mod på at
udvikle pædagogikken, når der er brug for det. Med et resursecenter, som yder
inkluderende og støttende indsats til elever med særlige behov. Med en Friskolegård
på Stevns, så alle klasser hvert år kan komme på lejrskole. Med skoledage, hvor
meget lykkes, men hvor knaster og knuder også hører med til hverdagen!

