Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3
Rislev
4700 Næstved
Tlf. 55 70 10 54

Vil du være en del af en skole, der sætter eleven i centrum, hvor der er
højt til loftet og et godt kollegialt miljø?
- Næstved Fri Skole søger lærer til indskolingen
Næstved Fri Skole søger en ny kollega til indskolingen. Vi søger en lærer, hvis hjerte banker og
brænder for de yngste elever, og at give dem en god og tryg start i skolelivet. Dit primære virke vil
være som kontaktlærer i gruppen for 2.-3. klasse. Du er uddannet dansklærer og kan sætte den
faglige ramme. Men den ideelle kandidat har også en solid erfaring i konfliktløsning og arbejdet
med de sociale relationer i aldersgruppen.
Da vi er en lille skole, kan der også blive enkelte timer i andre grupper end blot indskolingen, men
det absolutte omdrejningspunkt er de yngste elever. Du vil indgå i et erfarent indskolingsteam
beståede af i alt to lærere og to pædagoger.
Som lærer er det vigtigt:
•
•
•
•
•
•
•

At du brænder for at undervise i indskolingen – og ikke blot ud fra den traditionelle
klasseundervisning
At du er god til at sætte en tydelig men kærlig ramme
At du har lyst at møde og inspirere eleverne individuelt i deres læring
At du har arbejdet med konflikthåndtering, da konflikthåndtering og mediation er en central del af
vores hverdag
At du trives med det tætte forældresamarbejde med den gruppe forældre, som slipper deres
guldklumper ind i skolelivet for første gang
At du er uddannet folkeskolelærer og har min. 4-5 års erfaring
At du er god til at informere og samarbejde tæt med indskolingsteamet.

Som menneske er det vigtigt, at du er:
•
•
•
•
•
•

At du er et robust og struktureret menneske
At du kan håndtere en hverdag, der kan være præget af mange skift
At du ser det enkelte barn og handler med dette som udgangspunkt
At du er proaktiv og selvstartende og har en god teamånd
At du naturligt bidrager til andre opgaver end undervisning for at en lille skole fungerer i hverdagen
At du er god til forældrekontakt og –dialog.

Vi kan tilbyde dig at indgå i et team af 10 lærere og 2 pædagoger. Vi er en lille velfungerende skole,
med en positiv ånd og et stærkt fællesskab, hvor du har god mulighed for at præge din hverdag og
undervisning i samarbejde med dine kollegaer. Vi har eksisteret i over 18 år og har 115 elever
fordelt fra 0.-9. klasse. Vi er en demokratisk skole beliggende i Rislev lidt uden for Næstved. Læs
mere på naestved-fri-skole.dk. Stillingen er fuld tid.

kontor@naestvedfriskole.dk

http://www.naestved-fri-skole.dk
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For eventuelle spørgsmål, kan du kontakte skoleleder Jeannie Hermina Andersen på mobil: 2040
2242.
Ansøgningsfrist senest: 29. august 2017. Ansøgning med bilag og foto samt angivelse af, hvor du
har set annoncen, sendes på email til: kontor@naestvedfriskole.dk.
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