Kan du tre vittigheder om Schrödingers kat?
Og vil du arbejde med højt begavede børns trivsel og læring?
Vi søger en lærer på fuld tid til fagene Fysik/Kemi, naturfag og matematik primært
i udskolingen med ansættelse fra 1/10 gerne før.

Atheneskolen er en privat grundskole som har dedikeret sig til arbejdet med højt begavede børn. Vores
fysiklærer gennem mange år har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi nu en dygtig medspiller i vores
naturvidenskabelige team.
Vi har på Atheneskolen landets bedste undervisningskompetencer inden for vores område,
og skolens indsats er afgørende for børnenes personlige og faglige udvikling og deres mulighed for at realisere deres store potentiale. Vi kan samtidig glæde os over, at trivsel i kombination med vores koncepter for undervisning får elevernes gode evner og forudsætninger i
spil.
På Atheneskolen er vi ved at overgå til en helt ny slags klasselærerordning ”mentorordning”
hvor hver lærer får ansvar for og kontakt med ca. 15 børn og deres forældre.

Tryghed, nysgerrighed og højt til himlen

Vi savner dig, der er en knalddygtig lærer, som har masser af kræfter til hverdagen, - men
som også fortsat ser dig selv med dit fag i en udvikling, og som gerne vil flytte noget med
dit arbejde, og som sætter pris på et miljø hvor vi sammen sætter nye standarder og udforsker nye løsninger for skolen og arbejdet med højt begavede børn.
Du har måske ikke konkret erfaring med målgruppen, men du vil med din interesserede og
åbne tilgang hurtigt tilegne dig viden, og være med til at give højt begavede børn deres bedste skolegang.
Du erfarer nemlig hurtigt, at højt begavede børn bare har en lidt større spændvidde. Derfor
holddeler vi undervisningen i flere fag, herunder også matematik.
Og naturligvis har de børn lige så stort behov for læringsmæssige udfordringer som alle
andre børn. Lige som vi sætter du elevernes trivsel som det primære mål. Du er med til at
skabe et rummeligt og trygt miljø på skolen, hvor den høje begavelse kan udfolde sig.

Vi efterspørger en der
•
•
•
•
•
•
•

er læreruddannet eller har solid undervisningserfaring og didaktisk nysgerrighed
er ekspert i sine fag
er god at arbejde sammen med.
vil nyde at differentiere sin undervisning - også på et højt, fagligt niveau
møder det enkelte barn, fagligt, relationelt og socialt, hvor barnet er
mestrer balancen imellem rummelig og rammeskabende
finder mening i samarbejdet med en engageret forældregruppe

Vi tilbyder dig
•
•
•
•

interesserede og nysgerrige børn, der stiller mange spørgsmål
et levende og udfordrende læringsmiljø for alle parter
dygtige og søde kolleger
en god og tidssvarende løn- og lokalaftale
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•
•
•

et engageret miljø som i høj grad er tilvalgt af alle parter
dygtige, interessante og søde kolleger
frihed til at præge jobbet

Du skal sammen med dine kommende kolleger arbejde med en meget stor variation i forhold
til den faglige undervisning og udviklingen af hele barnet. Det giver særlige muligheder, udfordringer og glæder at arbejde med højt begavede børn.
Løn efter gældende overenskomst og forhandling med den berettigede organisation.
Vores skole ligger i Søborg tæt på Buddinge Station og med flere buslinjer næsten til døren,
samt virkelig tæt på det kommende letbane-stop.
Er du blevet nysgerrig?
Har du lyst til at arbejde på en lille friskole med de muligheder og udfordringer, som Atheneskolen tilbyder, så send en ansøgning til skoleleder Jeppe Lilholt på mail:
kontor@atheneskolen.dk . Søg stillingen allersenest den 20. august kl 12:00.
Samtaler afholdes 25.-26. august.
Få mere information på vores hjemmeside: www.atheneskolen.dk eller kontakt skoleleder
Jeppe Lilholt på telefon: 33 73 19 11. Vi glæder os til at møde dig!
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