
Nyborg Friskole søger  
et antal lærere 

til det kommende skoleår, som kan være  

medskabere af at fremelske vores fælles vision:

“At styrke elevernes emotionelle intelligens, fællesskabet og  
forskelligheden hos både elever, forældre og kolleger. 

Vi brænder for at udvikle elevernes menneskelige, personlige  
og faglige sider således, at vores elever tager på opdagelse i livet  

som tilpasningsstærke unge mennesker,  
der trives og udvikles i menneskelige relationer.”

Vi søger et antal lærere til vores Børne- og Ungemiljø, som brænder for at give en anerkendende  
og differentieret skoleoplevelse, er dygtige i at skabe progression i elevernes læseudvikling, er kreative og tænker  

tværfagligt/sammenhængende således, at eleverne oplever gode relationer, læring og fordybelse. 

Vores Børne- og Ungemiljø skal være præget af fordybelse, trygge rammer, differentieret undervisning,  
læring med hele kroppen, kreative indslag og frem for alt DIN kæmpe entusiasme og energi,  

som skal komme vores elever til gode hver eneste dag.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes  
hos skoleleder Kenneth Bukhave på 2082 17 57 eller  
hos viceskoleleder Søren Flensborg på 5126 1735.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem  
Finansministeriet og LC samt organisationsaftale for  
lærere ved frie skoler.

Lærere på Nyborg Friskole får udover den  
overenskomstmæssige løn et særligt tillæg.

Ansøgningen sendes til Nyborg Friskole,  
kontor@nyborgfriskole.dk så den er skolen i hænde  
senest torsdag den 13. juni 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25.

Læs mere om skolen på hjemmesiden.
www.nyborgfriskole.dk

Nyborg Friskole arbejder  
de næste par år med  

at videreudvikle vores fælles sprog for  

tilgangen til elever, forældre og kolleger 

således, at vi bliver endnu skarpere  

til at forventningsafstemme hvilke værdier 

samt læringsmæssige udtryk, der er i tråd  

med vores identitet som skole. 

Vi vil vide, hvorfor og hvornår vi lykkes, idet 

det er her udviklingen ligger, og vi tror på,  

at vi ad den vej bliver rigtig gode til at gentage 

og finjustere en succes igen og igen  

– til gavn for vores elever og forældre.

Nyborg Friskole er en fri grundskole oprettet i 1996.  
Vi tror på, at trivsel og gode relationer til hinanden er blandt de vigtigste forudsætninger for læring, og derfor arbejder vi hårdt og målrettet på at udvikle vores pædagogiske 
og læringsmæssige praksis på en sådan måde, at den understøtter og bygger på skolens værdier og gensidige forventninger om samarbejde.

Skolen har 375 børn og elever fordelt på  
En førskole-børnehave med 23 børn · Et spor i Børnemiljøet (0.- 6. klasse) · 2-3 spor i Ungemiljøet (7. – 9. klasse), der også indeholder AUT (Andet Undervisningstilbud).

Tværvej 9 · 5800 Nyborg · www.nyborgfriskole.dk

Fagkombinationer/stillinger - Børnemiljø

(Dansk og gerne læsevejlederfunktion, musik, historie og kristendom i 1. klasse el. 2. klasse) 
Musikkompetencer vægtes og prioriteres rigtig højt i denne stilling.

(Matematik, N/T, i 1.+2. klasse, engelsk i 3.,4.,5. klasse + engelsk 7. klasse)

(Dansk og læsevejlederfunktion, historie, kristendom og billedkunst i 3. klasse, billedkunst i 4. klasse)

Fagkombinationer/stillinger – Ungemiljø

(Fysik/kemi, geografi, biologi, matematik og idræt i 8. og 9. klasse)

(Dansk i Ungemiljøet, undervisning på hold i AUT (Andet Undervisningstilbud), musik i udskolingen,  
læsevejlederfunktion) Musikkompetencer vægtes højt.

Du skal være indstillet på, og have lyst at arbejde som teamplayer, sætte gode værdier og vidensdeling i spil,  
og kunne indgå i en dynamisk hverdag, hvor fundamentet er emotionel intelligens, humor og forskellighed.


