Langsø Friskole - Haugårdsvej 4-6, Vammen – 8830 Tjele
Tlf.:87999301 – E-mail: mail@langsoe-friskole.dk

Lærer søges til dansk og engelsk i udskolingen 80 % - tidsbegrænset til skoleåret 22/23
evt. med mulighed for forlængelse
Er du ambitiøs, læreruddannet og har godt humør, så er det dig, vi gerne vil i kontakt med.
Langsø Friskole er en lille perle i skoleverdenen. Se https://langsoe-friskole.dk/
Vi mangler i skoleåret 22/23 en klasselærer til vores 6.-7. klasse med 24 elever. Der vil i
klassen være en del timer med to-lærer-ordning, som giver gode muligheder for holddeling,
differentiering og planlægning af forskelligartede aktiviteter. Vi søger en lærer, der er stærk i
klasserumsledelse, ser børnene for dem, de er, og som brænder for sine fag og arbejdet med
børn. Derudover er skemaet for skoleåret på plads, hvorfor du skal have mod på at undervise i
fag, du ikke nødvendigvis er uddannet i. Vi er på Langsø Friskole glade for vores tætte
kollegiale samarbejde og søger en lærer, der har lyst til aktivt at bidrage til samarbejdet og
hverdagen på en lille friskole, hvor vi sætter barren højt, og det meste kan lade sig gøre.
Skolen tager afsæt i det Grundtvig-Koldske menneske- og undervisningssyn. Det kommer
blandt andet til udtryk i samtalen, i respekten for hinanden samt i de demokratiske værdier, vi
praktiserer.
Med udgangspunkt i fællesskabet kan vi nå langt med den relationsbårne pædagogik. Målet
er, at barnet udvikler selvværd, så det bliver handlekraftigt i alle situationer. Vi respekterer, at
børn er forskellige og har et forskelligt fagligt udviklingsniveau, så lysten til og glæden ved at
lære bibeholdes.
Du er meget velkommen til at aftale et besøg på skolen til en uforpligtende snak om jobbet og
for at se skolen.
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Ansættelsesgrad: 80% med mulighed for at supplere med vikartimer.
Tidsbegrænset til skoleåret 22/23 med mulighed for forlængelse
Dine fag: Dansk, engelsk og gerne musik eller madkundskab
Ansøgningsfrist: Fredag d. 26. august 2022, skoleleder@langsoe-friskole.dk
Samtaler afholdes D. 29. og 30. august 2022
Ansættelsesdato: D. 1. oktober 2022

Kontakt skolen for flere informationer.
Skoleleder, Karoline Sanggaard, tlf. 22 33 80 53
Bestyrelsesformand, David Munk-Bogballe, tlf. 30 39 85 02

