Har du mod, evner og fantasi til at sætte
fodspor på Kegnæs Friskole?
Helhed
Sammen med de traditionelle fag, er der valgfag til at udfordre
kreativiteten samt fysikken.
Fælleskab og sammenhold
Hver morgen er der fælles morgensang, hvor store og små
sidder side om side.
Vi opererer med aldersintegrerede grupper med højst 16
elever i hver gruppe.
Elever, forældre og ansatte bidrager med egen tid, glæde og
kompetencer. Friskolen er et fælles projekt.
Forskellighed
Elever på tværs af alle sociale, religiøse og kulturelle skel.
Globalt udsyn
Årlige lejrskoler, sprogrejse til Sidmouth, kanotur til Sverige,
studietur til København og en uforglemmelig rejse til Riget i Midten
– Kina.
Individualitet og faglighed
Vi udfordrer med et skarpt blik på den enkelte elevs faglighed,
interessefelter og potentialer. Kegnæs Friskole placerer sig blandt
de absolut bedste skoler i Sønderborg Kommune målt på
Folkeskolens Prøver i 9. klasse.

Vi søger én lærer
En topmotiveret lærer med lyst til forpligtigende og nært
samarbejde. Primært til undervisning på mellemtrinnet eller evt. i
overbygningen. Måske med fagene dansk, matematik, musik,
naturfag eller fysik som én af flere hjemmebaner.
Hvem er du?
Du er en ildsjæl og befinder dig bedst i fortroppen.
For dig er dannelse og faglighed ligeværdige og uadskillelige.
Vi ønsker høj faglighed, mild personlighed og mentalt
overskud.
Fakta
Kegnæs Friskole har i det kommende skoleår 115 elever på
0. - 9. årgang og tilbyder Folkeskolens Prøver i 9. klasse.
Friskolen ligger i naturskønne omgivelser på halvøen Kegnæs og
har egne musik- og fysiklokaler.
Kontakt os
Kegnæs Friskole, Østerbyvej 11, Kegnæs, 6470 Sydals –
mailadresse: kontoret@kegnaes-friskole.dk
www.kegnaes-friskole.dk

Ansøgning
Stillingen er på fuld tid og med start 1. august 2018.
Ansøgningsfristen er den 30.3.2018. Du kan høre nærmere hos
viceleder Annette Hansgaard tlf. 51 23 05 02 eller
skoleleder Jens Billum tlf. 21 95 10 97. Din ansøgning, mærket
Ansøgning-Lærer sendes til friskolen. Ansættelsessamtaler
finder sted i uge 14. Du er velkommen til at aftale besøg.
Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem
Finansministeriet og LC.

