Sofiehøj Friskole søger børnehaveklasseleder
Du har nu mulighed for at blive en del af et supergodt arbejdsfællesskab, hvor alle byder ind, og hvor
forældre og kolleger har positive forventninger til hinanden og anerkender hinandens funktioner. Skolen er
endnu så ung, at vi bevæger os i et spænd mellem traditioner og pionerånd. Det betyder, at der er gode
muligheder for at få indflydelse på form og indhold inden for skolens værdier.
Sofiehøj Friskole blev oprettet af forældre for 5 år siden. Skolen er beliggende midt imellem Holbæk,
Roskilde og Frederikssund. Vi har gode lokaler, skøn beliggenhed og 210 dejlige børn fra 0.-9. klasse.
Vi lægger vægt på fællesskabet og en god faglighed – også i de praktiske og kreativ-musiske fag.
Vi søger en uddannet pædagog eller lærer, der har erfaring med undervisningsdelen. Vi forventer, at du er
tydelig, rummelig, humoristisk og robust, samt at du har positive forventninger til børn og voksne. Du har
en anerkende tilgang og ser forskellighed som en styrke. Du arbejder struktureret og har et godt overblik.
Du er i stand til at håndtere børnegrupper på egen hånd, men også i samarbejde med andre. Du er fagligt
og pædagogisk ambitiøs. Klasseledelse og relations- arbejde er naturligt for dig i dit arbejde med børnene.
Vi har sammensat en fuldtidsstilling med undervisning i børnehaveklasse og indskoling og med
tilstedeværelsestid i SFOen afhængigt af kvalifikationer og erfaring. Hvis du brænder for idræt og kan
undervise indskolingsklasser efter Fælles mål, kan det også komme i spil.
Vi underviser 26 lektioner om ugen og bestemmer selv hvor og hvornår vi forbereder os. Pædagoger og
lærere samarbejder, og vi er heldige at have både mænd og kvinder ansat. Vi holder møder tirsdag og
torsdag eftermiddag.
Du kan finde mere info på vores hjemmeside www.sofiehoejfriskole.dk, hvor du bl.a. kan læse om vort
værdigrundlag m.m.
Har du spørgsmål kan du kontakte skoleleder, Elisabeth Haulund på 46400172/22799060 eller SFO og
indskolings-leder, Maj-Britt Frydkjær på 61694532.
Vi håber, at få stillingen besat pr. 1. november eller før. Der er ansøgningsfrist d. tirs. d. 26. september kl.
10.00, og vi holder ansættelsessamtaler torsdag d. 28. september.
Ansøgning med eksamensbevis og relevante bilag mailes til: kontoret@sofiehoejfriskole.dk

