Balle Friskole søger lærere pr. 1/8-21
Vi søger 2 kvalificerede lærere, der kan undervise i overbygningen og på mellemtrinnet.
Følgende fag ønskes dækket: Matematik, dansk, engelsk, naturfag og idræt
Vi søger dygtige og engagerede lærere, der har linjefag eller tilsvarende kvalifikationer i ovennævnte fag.
Ydermere forventer vi lærere, der brænder for deres fag, og for at give begejstringen videre til eleverne.
Vi kan tilbyde en kollegagruppe med et højt fagligt engagement, en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og
en god blanding af nye og erfarne medarbejdere, en engageret forældregruppe og en gruppe velmotiverede
elever.
Følgende fag skal dækkes
Matematik, idræt og naturfag (fysik/kemi, geografi og biologi) i overbygningen.
Dansk, engelsk og Idræt på mellemtrinnet.
Andre fag og kompetencer kan komme i spil og også være en mulighed i den samlede kabale.
Vores værdigrundlag
Balle er en Grundtvig/koldsk skole, hvor trivsel, dialog og livsoplysning er i centrum. Vi prioriterer et
fællesskab, der fremmer den enkeltes frihed og ansvarlighed. Initiativ, glæde og faglighed er for os vigtige
faktorer til personlig udvikling af elever og medarbejdere.
Herudover arbejder ved med et afsæt i en overordnet strategiplan, hvor begreberne FAGLIGHED,
FORDYBELSE, FÆLLESSKAB og GLÆDE er i fokus.
Balle Friskole er en velfungerende friskole, der har eksisteret i mere end 150 år. Skolen har i dag klassetrin fra
0.til 9. klasse med 180 elever. Derudover har vi en børnehave med 30 børn, en efterskole med 190 elever,
samt en kursusafdeling.
Besøg vores hjemmeside på www.balle-friskole.dk for flere informationer.
Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Har dette interesse så send en ansøgning til friskoleleder, Heidi Flou Mikkelsen på heidi@balle-mail.dk
Ansøgningsfrist mandag d. 3/5 kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 19.
Yderligere oplysninger fås hos friskoleleder, Heidi Flou Mikkelsen tlf. 2825 4468
eller skoledirektør, Søren Petersen tlf. 2615 6240.
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