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Børnenes Friskole i Risskov/Aarhus Nord søger pr. 1.8.2020 en lærer på deltid (80%), 
der kan undervise i dansk, historie, idræt og natur/teknik på mellemtrinnet.  
 

Børnenes Friskole er en Lilleskole med godt 30 ansatte og 215 børn fordelt på ét spor fra 0.-9. klasse. 
På vores skole vægter vi kombinationen mellem glæde og læring højt, og vi er meget bevidste om, at 
vores værdier skal være synlige og aktive i det, vi laver:  
 

• Et udfordrende & trygt miljø 
• Kreativitet 
• Demokrati 
• Fællesskab 
• En kritisk konstruktiv tilgang til verden 

 
Vi har brug for en ny kollega, som… 

• er fagligt stærk (læreruddannet) og ser mangfoldige muligheder i læring, 
• er interesseret i fællesskaber og projektorienteret undervisning, 
• finder det naturligt at bruge det kreative / musiske i den daglige undervisning, 

• vil indgå i vores kludetæppe og udfordre os ☺ 
 
Du skal primært undervise i dansk, historie og projektforløb på mellemtrin (3. – 6. klasse), og så skal 
du være klasselærer/delt klasselærer i en af vores mellemtrinsklasser. På sigt udvides stillingen med 
andre fag, så vi glæder os til at høre, hvad du kan byde ind med af fag og aktiviteter. 
 
Som dansklærer sparrer du med dine kollegaer i de andre klasser på mellemtrinnet, ligesom der i 
perioder vil være rig mulighed for konkret samarbejde mellem flere klasser. Ikke mindst i de mange 
projekttimer vi har i løbet af et skoleår.  
 
Hvis du er dygtig til at undervisningsdifferentiere og har interesse / uddannelse inden for inklusion 
eller lign., er det et plus. 
 
Vi er en skole med mange aktiviteter, hvor forældrene deltager, og vi vægter et nært og tillidsfuldt 
forældresamarbejde.  
 
Læs og se mere om os på www.boernenesfriskole.dk og www.facebook.dk/boernenesfriskole. 
Vi ser frem til at læse din ansøgning, se, hvem du er, og høre, hvad du tænker om vores værdier eller 
andet spændende, du har set på vores hjemmeside. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.  
 
Ansøgning modtages kun digitalt til kontoret@boernenesfriskole.dk senest fredag 12. juni kl. 12. 
For uddybende spørgsmål kontakt skoleleder Peter på 2184 9522. 
Vi holder samtaler torsdag 18. juni og fredag 19. juni fra kl. 15. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet. 
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