Vi vokser! Derfor søger vi en fantastisk lærer til fagene
Engelsk, Matematik og Naturfag (f/k, bio, geo eller n/t)
Vi er en privat grundskole for højt begavede børn. Vores lærerkollegium og 150 glade børn søger en fuldtidslærer til en fast stilling til dækning af fagene engelsk, matematik og naturfag.
Lige som os sætter du elevernes trivsel, som det største mål. Du er med til at skabe et rummeligt
og trygt miljø på skolen, hvor den høje begavelse kan udfolde sig. Vi kan samtidig glæde os
over, at trivsel i kombination med vores koncepter for undervisning får elevernes gode evner og
forudsætninger i spil. Det giver Atheneskolens elever et af landets bedste karaktergennemsnit i
stort set alle fag.
Vi har 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 tilbyder:
 Interesserede og nysgerrige børn, der stiller mange spørgsmål.
 Et levende og udfordrende læringsmiljø for alle parter.
 Dygtige og søde kolleger.
 Kun tilstedeværelse på skolen, når det giver mening.
Vi vægter højt:
 At du er læreruddannet eller har solid undervisningserfaring.
 At du er ekspert i dine fag.
 At du kan undervise i mellemtrin og udskoling
 At du kan differentiere din undervisning - også på et højt, fagligt niveau.
 At du møder det enkelte barn, fagligt og socialt, hvor barnet er.
 At du er rummelig og fleksibel.
 At du er stabil og tager ansvar.
 At du er åben for nytænkning og udvikling.
 At du holder af samarbejdet med en engageret forældregruppe.
Atheneskolen har 150 elever fra 0.- 9. klasse.
Vores skole ligger i Søborg tæt på Buddinge Station og med flere buslinjer næsten til døren.
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 og udfordringer at arbejde med højt begavede børn. 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 – senest 15. november, kl.12.00
Samtaler forventes afholdt i uge 47 og 48
Få mere information på vores hjemmeside: www.atheneskolen.dk eller kontakt skoleleder Jeppe
Lilholt på telefon: 33 73 19 11.
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