NR. ASMINDRUP FRISKOLE SØGER 2 LÆRERE
Nr. Asmindrup Friskole er en et-sporet skole. Til august 2020 har vi ca. 190 elever fra 0.-9.
klasse. Vi har særligt fokus på udeskole og bevægelse, hvilket afspejler sig i elevernes
hverdag.
Vi har en skøn beliggenhed og gode fysiske rammer. Vi har store og fantastiske udefaciliteter, med plads til udeskoleundervisning og bevægelse. Vi har et stort og nyt naturfagslokale, vi har bygget nyt udeskolekøkken og udvikler nu skolehaver på udeskolegrunden.
Hvem er du:
•

Uddannet fri-eller folkeskolelærer, gerne med undervisningserfaring i overbygningen.

•

Vi har et stort ønske om, at du kan undervise i et af følgende fag: matematik og/eller
naturfag, udskolingsdansk, samfundsfag samt tysk. Det er ikke en forudsætning, at
du dækker alle fag, idet vi allerede har mange kompetencer blandt vores nuværende
ansatte.

•

IT-kundskaber: Har du særlige IT-kompetencer og kan du bistå med at servicere skolens netværk, elev-og lærer pc’er, UNI-login samt Office 365 brugerprofiler? Så fortæl
os gerne om det i din ansøgning.

•

Du har gerne erfaringer med udeskoleundervisning, eller du har interesse for dette.

•

Du er glad for fysisk aktivitet og kan inddrage bevægelse i din undervisning.

•

Du er anerkendende, tydelig og omsorgsfuld i din kommunikation og vægter det nære
forældresamarbejde højt.

•

Du brænder for friskoletanken, hvor nærhed, samarbejde og fællesskab er bærende
kræfter.

Hvad tilbyder vi?
•

En skole med særligt fokus på udeskole og bevægelse, hvor tiden til dette prioriteres.

•

En fleksibel skolestruktur, hvor du bl.a. selv disponerer over din forberedelsestid.

•

En skole med fokus på det gode læringsmiljø, og hvor elevernes trivsel vægtes særlig
højt.

•

Et team af dygtige og engagerede kollegaer, som glæder sig til at byde dig velkommen.

•

En ét-sporet skole med en klassekvotient på højest 20 elever pr. klasse.

•

En skole med et tæt forældresamarbejde med engagerede forældre.

Vi har et ønske om at ansætte to lærere, primært til skolens mellemtrin og udskoling.
Du kan læse mere om stillingen og om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrupfriskole.dk
Vi anbefaler, at du kontakter skolen med henblik på et besøg.
Skoleleder Morten Juul Pedersen eller viceskoleleder Torben Pedersen kan kontaktes på
telefon 5932 8101.
Motiveret ansøgning inkl. bilag sendes til friskole@nraf.dk
Ansøgningsfrist: torsdag d. 9. april kl. 12.00, samtaler afholdes i uge 17.
Ansættelse af lærere sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og
Lærernes Centralorganisation.

Fællesskab og mangfoldighed:
Nr. Asmindrup Friskole er en mindre
skole, pt. med 182 elever indskrevet.
Det bevirker, at eleverne til daglig
færdes i et mindre og overskueligt
undervisningsmiljø, hvor vi kender
hinanden.
Friskolen lægger vægt på et trygt og
anerkendende fællesskab på tværs
af alder, køn og interesse. Et fællesskab, hvor der er plads til at være
forskellig, hvor alle har noget at
bidrage med, og hvor man bliver
respekteret for den man er.

Udeundervisning:
Uanset vejr og vind, så er skolens udendørsarealer
og den omkringliggende natur en fast del af skolens undervisningsfaciliteter.

Bevægelse og sundhed:
Ud over de mange sundhedsmæssige aspekter
som fysisk aktivitet bidrager med, så skærper
daglig motion børns koncentrationsevne, og eleverne er mere modtagelige over for læring.

Trivsel og anerkendelse:
Det forventes, at du som ansat har
en anerkendende tilgang til dine
medmennesker – store som små.

En del af friskolens udeundervisning finder sted på
skolens egen udeskolegrund med udeskolekøkken
og skolehaver eller på udeundervisningspladsen i
Anneberg skov. Her kan børnene gå på opdagelse i
naturen, eksperimentere og lære med hænder og
hoved - i fagene natur og teknik, matematik og
dansk til fysik/kemi, biologi og geografi.
Formålet med udeundervisning er at give samtlige
elever en alsidig undervisning, som både tager
afsæt i teori og praksis.

Bevægelse og fysisk aktivitet bliver i høj grad
tænkt ind i den daglige undervisning på friskolen.
Det kan være, der skal hoppes en tabel, eller at et
udsagnsord skal væltes med en bold.

På Nr. Asmindrup Friskole er der
særligt fokus på trivsel. Det er vigtigt,
at alle, som har sin gang på skolen,
anser trivsel som et fælles ansvar.
Som lærer skal du derfor og have et
kontinuerligt fokus på elevernes
trivsel.

Hver dag starter med ”Løb og Læs”, hvor eleverne
har 20 minutters bevægelse og efterfølgende
læser i 20 minutter.

Nr. Asmindrup Friskole skal være et
rart sted at være – både for elever,
forældre og ansatte.

Forældresamarbejde og ejerskab:
Forældrene er en meget vigtig del af Nr. Asmindrup
Friskole – både i forhold til det daglige samarbejde
omkring elever, trivsel og undervisning, og når der
skal gives en hånd med til de mange praktiske
opgaver.

En skole med lokal forankring
Friskolens nye skolebygninger samt udefaciliteter giver rig mulighed for at videreudvikle friskolens samarbejde med lokalsamfundet.

Derfor er det vigtigt, at børnene får pulsen op
hver dag, selvom der ikke står idræt på skemaet.

Det er vigtigt, at forældrene føler sig velkomne og har
ejerskab af friskolen, at de engagerer sig og i dagligdagen samarbejder med skolen - både i forhold til klassens undervisning og trivsel.

Friskolen har altid arbejdet med ”åben
skole”, og friskolen har et ønske om at
blive et fast samlingspunkt for lokalsamfundet, hvor dørene står åbne for sociale
aktiviteter i og udenfor skoletiden.

Det forventes, at alle forældre deltager i skolens
aktiviteter og bakker op om fællesskabet - både i
forhold til skolens sociale aktiviteter og de praktiske

Friskolen inddrager gerne forældre, lokale
borgere, foreningsliv m.m. i friskolens
dagligdag.

