Astrup-Sønderskov Friskole
- Det må gerne være sjovt at være lærer

Efter 3 år er skolens elevtal vokset til over 100. En vigtig del af vores værdigrundlag er, at der skal
være god tid til både forældre og elever. Derfor mangler vi en ny kollega, som kan være med til
sikre den høje kvalitet af både forældresamarbejde og undervisning.

Om dig

Du har et positivt livssyn og udstråler stort engagement og drive. Det er vigtigt for dig at have blik
for elevernes forskellighed for hurtigt at kunne tilpasse din undervisning. Du vil finde det naturligt
at involvere dig i skolens liv som en aktiv del af et stærkt fagligt og socialt lærerfællesskab. Du kan
se dig selv arbejde ud fra vores værdier tryghed, trivsel, fællesskab og faglighed.

Stillingen

Vi søger en linjefagsuddannet engelsklærer, som vil stå med den største del af denne undervisning
på skolen, samt få ansvaret for at føre de ældste elever til eksamen i faget. Derudover er der timer i
matematik på mellemtrinnet, samt specialundervisning. Stillingen er på 100%.

Skolen som arbejdsplads

Vores skole er en arbejdsplads, hvor du vil få stor indflydelse og medansvar. Vi tror på, at den
bedste undervisning kommer fra lærere, som har overskud og som selv disponerer over deres
forberedelsestid. Desuden har vi gode faciliteter og aktive forældre. Skolen er en stor del af
lokalsamfundet, og vi ansatte deltager ofte i de forskellige arrangementer i byen.

Det formelle

Stilling ønskes besat 1. november 2018, eller senest 1. december. Ansøgningsfristen er 21.10. Vi
afholder samtaler i uge 43. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgning med relevante bilag sendes til ansogning@asfri.dk og mærkes ”lærer” i emnefeltet. Husk
at sløre evt. personnummer på det fremsendte materiale.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte skoleleder Anders Nyborg Thomsen på 61 51
32 13 eller anders@asfri.dk

Astrup-Sønderskov Friskole ligger i særdeles naturskønne omgivelser ved Bøgsted Skov 7 km øst for
Hjørring. Der er stærke traditioner for et stort sammenhold i lokalsamfundet med mange arrangementer
i årets løb. Du kan læse mere på friskolens hjemmeside www.asfri.dk og om vores lokalområde på
www.astrup-vendsyssel.dk.

