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24. februar 2020

Filipskolen søger 0. klasse lærer pr. 1. august 2020
Brænder du for at skabe de bedste rammer for børn? Ser du flere muligheder end begrænsninger i
din dagligdag – og får du virkeliggjort dem? Er du nysgerrig i mødet med børn og har forståelse for
deres adfærd? Så har vi måske jobbet for dig!
Da vores 0. klasse lærer går på efterløn, søger vi en ny kompetent og positiv person til at varetage
stillingen. Der er som udgangspunkt tale om en 90 % stilling uden tidsbegrænsning.

Om skolen
Filipskolen er en friskole beliggende midt i Aalborg, som er særligt kendetegnet ved sine kristne
værdier. Skolen har ca. 220 elever og 35 ansatte fordelt på flere forskellige faggrupper. SFO’en har ca.
85 elever. Skolen og SFO’en har et godt samarbejde og er i en spændende udvikling, - en udvikling som
du kan være med til at præge.
Du vil i det daglige opleve en afslappet og positiv atmosfære, højt humør og en masse glade og
samarbejdsvillige børn og voksne. Udgangspunktet for dagligdagen i klasserne er et sjovt, udviklende
og lærende miljø hvor børn trives og bliver udrustede til livet. Der er fokus på læring, omsorg og
holdning. Vi er optaget af relationer til både børn og voksne.

Om jobbet
Du skal kunne se dig selv som en del af et klasseteam bestående af en klassepædagog og dig selv. I
indgår sammen i indskolingsteamet, som sætter den røde tråd for undervisningen hos de yngste. I 0.
klasse har vi særligt fokus på læsning, sociale og relationelle kompetencer mv.
Den daglige undervisningstid er mellem 8.00-13.00 – herudover er der forberedelsestid, møder,
samtaler, arrangementer og andre aktiviteter, som du selv er med til at planlægge.

Vi påskønner at du…
▪

Er uddannet pædagog, lærer eller børnehaveklasseleder

▪

Deler skolens værdier

▪

Er særdeles tydelig og struktureret i klasseledelse. Kender til målene for 0. klasse og indskolingen

▪

Udtrykker din faglighed i refleksioner og handlinger
Filipskolen, Aalborg | Sohngårdsholmsvej 53, 9000 Aalborg
Tlf.: 98 14 21 00 | Filipskolen@Filipskolen.dk | Filipskolen.dk | CVR nr.: 86533715

Filipskolen, Aalborg
Sohngårdsholmsvej 53
9000 Aalborg
Tlf.: 98 14 21 00
Filipskolen@Filipskolen.dk
www.Filipskolen.dk
CVR nr.: 86533715

▪

Er tydelig og omsorgsfuld i din kommunikation med børn og deres forældre

▪

Har en god værktøjskasse med relevant pædagogik, metodik og didaktik

▪

Forstår vigtigheden i at skabe gode, trygge og tydelige rammer for børn

▪

Har gå-på-mod, er ambitiøs og brænder for at udvikle det enkeltes barns evner og ressourcer

▪

Har humor og smil på læben

▪

Insisterer på ordentlighed og formår at kommunikere opbyggeligt, også når det er op ad bakke

▪

Er nysgerrig på andre perspektiver

▪

Er god til at bevare roen og overblikket

▪

Værdsætter at understøtte, at børnene føler, at de voksne hjælper dem godt på vej

Vi tilbyder dig…
▪

En arbejdsplads i bevægelse – med plads til kreativitet og engagement

▪

Et job med faglige udfordringer og sparring i team

▪

En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor alle hjælper hinanden

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst mellem Frie Skolers Lærerforening og
Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler. Herudover har skolen en lokallønspulje, som du også vil få del i.

Frist
Ansøgning og CV sendes via E-boks til ”Filipskolen” eller krypteret pr. mail til Filipskolen@filipskolen.dk.
Der afholdes løbende samtaler, så send din ansøgning snarest muligt – dog senest 1. april.
I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattester samt referencer.

Mere information
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Skoleleder
Vibeke Hartvig Gjerløv
Vibeke@filipskolen.dk. Mobil: 21 47 98 95
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