Stillingsopslag lærer, Ådalskolen i Bellinge, Odense

Matematik-, fysik/kemi- og idrætslærer søges
Ådalskolen, Fangel Friskole søger en erfaren og engageret matematik-, fysik/kemi- og idrætslærer til
overbygningsklasserne, idet vores nuværende lærer har fået en hel unik spændende mulighed.
Du er klar til at rykke ind i vores splinternye science-/fysik/kemi-/naturfagslokaler, som står klar til januar. Du
skal undervise i matematik, fysik/kemi og idræt, og måske har du allerede leget med de mange tiltag, der er
indenfor STEM-fagene og er frisk på at eksperimentere sammen med eleverne.
Du skal varetage klasselærerfunktion og vil indgå i og bidrage til spændende fag- og emneuger i tæt
samarbejde med dine kollegaer. I dit daglige virke på skolen anvendes der CleverTouch skærme, Google Suite
og veksles mellem portaler og bøger. Vi forventer, at du holder dig orienteret om nye teknologier og tør
anvende det i undervisningen. Endvidere kan du forventeligt glæde dig til at komme afsted på lejrskole.
Ådalskolen er en fremtidsorienteret skole beliggende i naturskønt område i Bellinge i den sydlige del af
Odense. Vi søger en lærer med et stort friskolehjerte og ønsket om at være en aktiv del af udviklingen på
skolen - med respekt for skolens rødder. Du skal ville et tæt samarbejde med forældre og kollegaer - og kunne
se dig selv i skolens visionstræ med fokus på læring, bevægelse og fællesskab.
Fortæl gerne om, hvad du i øvrigt brænder for. Vi ser frem til at høre fra dig.
Yderligere informationer om stillingen kan indhentes ved besøg eller henvendelse pr. mail til skoleleder Lone
Binzer, lb@aada.dk eller viceskoleleder Bo Busk, bb@aada.dk.
Ansøgningsfrist: 23. november 2021. Samtaler afholdes ultimo uge 47.
Ansøgning med relevante bilag sendes i samlet pdf.fil til Ådalskolen, Fangel Friskole, att. Lone Binzer.
Mail til: kontoret@aada.dk. Mærk ansøgningen 'Lærerstilling'.
Ansættelse sker efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ådalskolen er en Grundtvig-Koldsk Friskole med 230 elever. Skolen er en selvejende institution, grundlagt i 1873 og har
27 fastansatte. Yderligere info: www.aada.dk.

