Bredballe Privatskole søger dansk - og tysklærer til
fuldtidsstilling
Bredballe Privatskole er en skole i fortsat udvikling. Vi har nu eksisteret i otte år, og elevtallet har rundet 170 elever. Vi oplever en stor
interesse for skolen. Fremtidsplanerne er på plads, både de overordnede faglige rammer, samt de driftsmæssige.
Vi søger derfor en engageret og dygtig linjefagslærer til:
•
•

Dansk
Tysk

Du skal ønske at:
Se dine elever udvikle sig både fagligt og socialt, til selvstændige mennesker der selv tager del i ansvaret for deres
læring, og bliver bevidste om netop deres potentiale.
Arbejde selvstændigt med dine faglige områder og gøre eleverne klar til mellemtrin og udskoling, i tæt samarbejde
med dine øvrige kolleger. Vi har lave klassekvotienter, som muliggør undervisningsdifferentiering og, at alle elever
bliver set og hørt.
Være en aktiv del af lærerteamet fra førskolen til eleven forlader skolen. Vi løfter i flok, og er alle en ”voksen” i alle
vores elevers dagligdag, og forgår som eksempel i den rolle.
Vi forventer:
At du vil arbejde målrettet med udviklingen af den enkelte elev, i tæt samarbejde med dine øvrige kolleger, og at du
vil indgå konstruktivt i en fortsat udvikling af skolen i samarbejde med kollegaer, forældre og skoleledelse.
Du vil få:
Stor indflydelse på at videreudvikle og stabilisere den ”røde tråd” i de faglige og pædagogiske rammer for skolen.
Dette foregår i tæt samarbejde med kollegaer, forældre og bestyrelse, med udgangspunkt i vores tre værdier
•
•
•

Faglighed
Trivsel
Personlig udvikling

Dette er stillingen for dig, hvis du ønsker indflydelse, er energisk, faglig dygtig, god til at samarbejde, og ikke er
bange for at komme ud af din komfortzone en gang i mellem.
Vi tilbyder en skole med en god atmosfære og et godt samarbejdsmiljø, hvor der er tillid til lærerne, og derfor kan du
planlægge din forberedelse, som det passer ind i din hverdag. Små klasser med 16-20 elever, som muliggør
fastholdelse af fokus på den enkelte elevs udvikling indenfor fællesskabets rammer. Lønnen er på niveau med det, du
vil opleve i folkeskolen.
Stillingen består af:
•
11 lektioner dansk i 2. klasse samt delt klasselærer funktion.
•
9 lektioner dansk på mellemtrinnet samt delt klasselærerfunktion
•
2 lektioner tysk i 5. klasse
•
3 lektioner tysk i 7. klasse
Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: www.bredballeprivatskole.dk
Du er også velkommen til at kontakte os.
Med Venlig Hilsen
Henriette Langkjær

Bjarne Svendsen

2364 2720 hl@bbps.dk
Skoleleder

2468 4816 bb@bbps.dk
Formand
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