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Er du vores nye skoleleder?

Har du spørgsmål? Eller vil du gerne
have en rundvisning på skolen?
Så er du meget velkommen til at kontakte
næstformanden for bestyrelsen,
Søren Keiser på tlf. 20 12 08 35

Ansættelsesvilkår og praktiske forhold:
Tiltrædelse d. 1. august 2021 eller snarest derefter.
Alle ansøgninger behandles af ansættelsesudvalget med
diskretion.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for
ledere ved Frie Grundskoler m.v. af 16. april 2019.

Vi kan tilbyde dig:
18 passionerede, kreative og dygtige
kollegaer.

Vi ønsker os en leder, der:
er tydelig, har naturlig autoritet og kan
sætte retning for hele skolen.
opbygger tillid, trivsel og samarbejde
blandt medarbejdere, elever og forældre.
er god til at lytte til andres input og
samarbejde om dagligdagen.
har evnen til at træffe beslutninger og
mod til at afprøve nye tiltag.
har erfaring med budget og
økonomistyring.
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En elevgruppe i trivsel hvor der er plads
til alle på tværs af årgange.
Aktive forældre som støtter op om
friskolen hvilket bidrager til et positivt
fællesskab.
En skole hvor kreativitet, dannelse og
fællesskab er i højsædet.
En afvekslende hverdag, hvor du udover
at være på kontoret også kan findes i et
klasseværelse, udenfor sammen med
pedellen eller dirigerer mooncar-trafik i
SFO'en.

Er du det nyeste medlem i lærerbandet?
Kan du underholde elever og kollegaer til
fredagsmorgensamling med en sang, en dans eller en
røverhistorie?
Dømmer du altid til de voksnes fordel i fodboldkampen
mellem lærerne og 9. klasse på den årlige skolebyttetur?
Er du verdensmester i at puste på skrabede knæ hos
0. klasseseleverne?
Husker du altid mælken
til dine kollegaers kaffe?

Send os din ansøgning, dit CV og evt.
relevante bilag på job@gbfriskole.dk
senest d. 30. maj kl.12.00.
Første og anden samtalerunde afholdes i uge
22 og 23.

Det siger vores
tilsynsførende om friskolen:
“Jeg glæder mig over den måde børn og voksne
møder hinanden på. Børnene trives, og det gør
de bl.a. fordi de bliver mødt af tydelige voksne,
der VIL dem, og ved, hvad det er, de vil med
dem. Rammerne er tydelige, selvom de samme
rammer ikke nødvendigvis er gældende for alle
elever i den enkelte gruppe. Men det er netop
det, der efter min mening, skal til, hvis man
gerne vil skabe stor rummelighed, og det er det,
man er godt i gang med på Gjerrild-Bønnerup
Friskole.”
“Der er således skabt en god friskolekultur,
hvor en god og positiv tone eleverne imellem
men også mellem elever og lærere, er det
bærende element. Det virker frisættende og
tryghedsskabende og understøtter samtidig et
godt læringsmiljø – dejligt! Der er – og skal være
– plads til den enkelte men friskolen møder
også alle elever med en klar forventning om, at
de både bidrager til - og ønsker at være en del
af - fællesskabet.”

