Dansk, Idræt og eventuelt Madkundskab
Greve Privatskole søger lærer
Vi søger en engageret og fagligt stærk lærer, der især er en dygtig danskunderviser.
Du kan have dine styrker på alle klassetrin

Greve Privatskole er en selvejende institution
grundlagt i 1976. Skolen er ikke tilknyttet en
bestemt politisk eller religiøs retning. Vi har
mange traditioner. som vi værner om.
Skolen har ca. 70 fagligt dygtige ansatte, heraf
33 lærere, og har en sund økonomi og godt
vedligeholdte bygninger. Vi har nye
touchskærme i alle klasselokaler.

Vi ønsker en uddannet lærer, som
Har pædagogisk og faglig indsigt
Er stærk i fagene Dansk og Idræt
Er klar til at indgå i arbejdet i fagudvalg
Ikke er afhængig af et team, men som stadig kan
arbejde sammen med andre
• Kan strukturere sin arbejdstid
• Er en dygtig IT-bruger
• Bidrager til den gode stemning på lærerværelset
•
•
•
•

Vi har 540 elever fra 0-9. klasse og
klassekvotienten er 20 elever.
Greve Privatskole prioriterer faglighed meget
højt. Skolen lægger vægt på at skabe et lærerigt
og trygt miljø, der bygger på respekt for den
enkelte, for gruppen og den store sammenhæng.
Vores lærere er selvkørende og ambitiøse, og vi
arbejder ud fra et princip om frihed under
ansvar. Vi følger med i udviklingen på
skoleområdet, men tror ikke på en enkelt
didaktisk tilgang til undervisningen.
Vi anerkender samspillet mellem de boglige og
kreative/musiske fag i udviklingen af det hele
menneske.
Skolen deltager i netværket TalentCampDK

•
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•
•
•
•
•

Vi tilbyder
En velfungerende skole med gode faglige
resultater
Selvstændige og samarbejdsorienterede kolleger
som tager ansvar for skolens faglighed og
udvikling
En skole med basis i grundlæggende værdier og
en stærk kultur
Højt forældreengagement og motiverede børn i
et trygt og respektfuldt miljø
Tillid til at undervisningen gennemføres på et
godt niveau
Fleksibel arbejdstid uden fast tilstedeværelse
Et årsvikariat med mulighed for fastansættelse

Ansættelsen
Ansøgning med relevante bilag via QuickApply senest d. 07.oktober
Samtaler vil finde sted løbende
Se mere om skolen på https://greve-privatskole.dk/
Ønsker du flere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Viceskoleleder
Anders Willumsen på tlf. 43 57 94 22
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC

