Sdr.
SDR. FeldingS
FELDINGS eFterSkole
EFTERSKOLE
SØGER
ENlærere
LÆRER
Søger 2-3

DANSK,
TYSK matematik
DANSK,
ENGELSK
danSk, engelSk,
tySk,
OG ENGELSK
IDRÆT/SPRINGGYMNASTIK
FySikOG
og
SpringgymnaStik
Sdr. Feldings Efterskole er en efterskole
for normaltbegavede unge i læse- og
stavevanskeligheder.
Vi har 122 skønne elever fordelt på
8., 9. og 10. klasse.

Vi søger
søger en
Vi
en lærer,
lærer,der
derhar
harlyst
lysttil:
til:
special undervisning.
•∙∙ At arbejde med specialundervisning.
fagende
dansk, dansk,
tysk, engelsk,		
•∙∙ At undervise
undervise ii nogle
af fagene
engelsk og idræt/
gerne
morgensang med klaverspil og
springgymnastik.
valgfaget
kor. og samvær med eleverne.
• evt.
At deltage
i vagter
i vagter
og samvær
med eleverne.
•∙∙ At
At deltage
indgå i et
tæt kollegialt
samarbejde
om vores elever.
i etkontaktlærerfunktion
tæt kollegialt samarbejde
om i
•∙∙ At
At indgå
varetage
samt indgå
vores elever.
teamsamarbejde.
∙∙ At varetage kontaktlærerfunktion samt indgå
i teamsarbejde.

Vi
Vi tilbyder:
tilbyder:

• Gode løn- og arbejdsvilkår
løn-lærerkollegie
og arbejdsvilkår
•∙∙ Gode
Et stærkt
∙
∙
Et
stærkt
lærerkollegie
• En skole i stærk udvikling
∙∙ En skole i stærk udvikling
• Bolighjælp hvis nødvendigt

∙∙ Bolighjælp hvis nødvendigt

FælleSSkab
og Faglighed

Ipad er en integreret del af vores undervisning, ligesom
IPad er en integreret
af vores undervisning,
ligesom
undervisning
i dansk,del
matematik
og engelsk foregår
på
undervisningen
i
dansk,
matematik
og
engelsk
foregår
på
små hold.

små hold.

Har du lyst til at høre mere om eller se skolen, så
Har du lyst
til at høre mere
om eller
se skolen,
kontakt
viceforstander
Maiken
Kjærgaard
på så kontakt
viceforstander
Maiken
Kjærgaard
på
tlf.
97
19 89 00, eller
tlf. 97 19 89 00, eller se på www.sfeefterskole.dk

se på www.sfeefterskole.dk

Ansættelse sker efter overenskomst mellem
Finansministeriet
og Lærernes
Centralorganisation
Ansættelse sker efter
overenskomst
mellem Finansministeriet

og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 21/09 kl. 12:00
Ansøgning sendes til mk@sfeefterskole.dk

Ansøgningsfrist 16/6-17 kl. 12:00.
Ansøgning sendes til mk@sfeefterskole.dk.

Forventet samtaler mandag den 25/09

