Det frie Gymnasium

Grundskolen på Det frie Gymnasium søger lærer
Vi søger efter en lærer til et barselsvikariat i Grundskolen på Det frie Gymnasium med
ansættelse fra d. 1.4. 2021. Grundskolen omfatter to spor i 8.- 10. klasse.
Stillingen er en fuldtidsstilling og er i første omgang tidsbegrænset frem til 31. december
2021. Du skal kunne undervise i tysk og meget gerne i idræt, og derudover vil du komme til
at varetage en del støttelærertimer. Derudover vil du blive tilknyttet lærerteamet på den
nuværende 8. årgang.
Vi leder, udover ovennævnte fag, efter den rette person til stillingen, så hvis du synes, at du kan se
dig selv i nedenstående, så send en ansøgning.
Vi ser gerne, at ansøgerne har en læreruddannelse.
Vi er en særdeles dynamisk og velfungerende grundskoleafdeling med 150 elever og 15
lærere. Vi arbejder i teams på de enkelte årgange, og lærergruppen er karakteriseret ved
engagement, faglig dygtighed, åbenhed, demokratisk sindelag og et godt samarbejde. Du
skal i øvrigt have lyst til at indgå i dette fællesskab, hvor det at tage ansvar også er en stor
del af hverdagen. Du ønsker at trives på en skole, hvor medansvar, udvikling og forandring
er nøgleord.
Det frie Gymnasium er en eksperimenterende, udviklende og demokratisk skole med omkring 750
elever og 85 ansatte. Kendetegnende for hele skolen er pædagogisk forsøgsvirksomhed og
projektarbejde. I dag består Det frie Gymnasium, udover grundskolen, af: gymnasium, 2-årig hf og
hf-enkeltfag. Vi har to bygninger, der begge ligger på Nørrebro. Grundskolens undervisning
foregår fortrinsvis i Møllegade. Det frie Gymnasium er en selvejende institution. Skolemødet er
skolens højeste myndighed, og der afholdes skolemøde én gang om ugen, hvor alle på skolen,
elever såvel som ansatte har én stemme. Her træffes de overordnede principielle beslutninger,
som vedrører skolens drift, struktur og udvikling.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgninger skal sendes på mail og være skolen i hænde senest fredag d. 12. februar kl. 12.00,
og der vil være samtaler i løbet af uge 8.
For yderligere oplysninger kontakt:
Torben Lind Jensen, 2143 0959 eller Peter Futtrup, 2991 3644
Ansøgningen sendes på mail til tlj@detfri.dk Att. Viceafdelingsinspektør Torben Lind Jensen.
Relevante bilag samt eventuelle udtalelser vedhæftes ansøgningen.
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