VI BYDER PÅ BYENS BEDSTE KAFFE – og det er på Nordagerskolen i Ringe, den drikkes…..
VIL DU VÆRE VORES NYE KOLLEGA I OVERBYGNINGEN?
Pr. 1.december/1.januar søger Nordagerskolen min. to lærere til barselsvikariater. Stillingerne er som udgangspunkt
fuldtidsstillinger, men kan deles op i flere deltidsstillinger. Tilsammen dækker stillingerne en bred vifte af fag.
1.Barselsvikariat – med start 1.december 2021 (eller hurtigst muligt derefter) til 30.juni 2022:
Biologi + matematik + geografi + historie/7.årg., valgfag/medie 9.årg samt idræt/temalinje 7.-9.årg. samt diverse
støttetimer i overbygningen.
2. Barselsvikariat fra 1.januar 2022 til ultimo november 2022
Håndværk/designhold i P-fag og valgfag 7.og evt. 8.årg., tysk 7.8.årg., engelsk 7.årg., geografi 8.årg. samt diverse
støttetimer i overbygningen.
Der vil være mulighed for at mixe fag fra begge stillinger. Nordagerskolen er indstillet på fleksible løsninger.
NORDAGERSKOLEN er en velfungerende og udviklingsorienteret folkeskole beliggende i den nordlige del af Ringe
by tæt ved sø og gode idrætsfaciliteter. Skolen har ca. 560 dygtige elever fordelt på 24 klasser fra 0.-9. klasse og 3
modtageklasser.
Vi kan tilbyde en skole med:
•
•
•
•
•

Aldersintegreret skolestart, trin-inddeling på mellemtrinet og temalinjer i overbygningen
Dygtige og engagerede medarbejdere og en samarbejdskultur præget af godt humør
Stort fokus på faglighed, engagement og trivsel
Et inkluderende undervisningsmiljø med plads til alle
Gode muligheder for faglig sparring af kolleger, vejleder og ledere

Overbygningen består af 7.-9.klassetrin (3-4 spor pr. årgang).
De fysiske rammer i overbygningen har gennemgået en større renovering, så lokalerne nu fremstår nye og
tidsvarende i deres opbygning. De nye rammer er designet til at understøtte vores mål om at styrke elevernes
motivation for læring gennem alternative undervisningsformer og arbejdsmetoder.
På Nordagerskolen har vi fokus på at skabe en overbygning:
• hvor det giver mening for både elever og lærere at lære samt at være
• hvor fællesskab og samvær prioriteres højt
• hvor eleverne oplæres i at træffe valg og lærer at begå sig i flere fællesskaber

•
•

hvor elever rustes til det videre uddannelsesforløb gennem styrket selvværd og selvindsigt
hvor vi rækker ud mod verden og samarbejder med eksterne partnere

Overbygningen søger lærere, der:
• er visionære og har et ”drive”
• har et bredt læringssyn og lyst til at arbejde praksisorienteret
• er anerkendende i deres tilgang til elever, kolleger og forældre
• har et godt humør og positivt livssyn
• er parate til at indgå i et stærkt og positivt arbejdsfællesskab
Skulle ovenstående have vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte og besøge
Nordagerskolen for yderligere information.
Kontakt: Afd.leder Kirsten Baagø Jensen mobil: 72533991 eller 72534000
Læs mere om skolen på www.nordagerskolen.dk
Ansøgningsfrist: D.15.december kl.12.00. Bemærk dog, at vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende,
hvilket betyder, at stillingerne kan blive besat inden ansøgningsfristens udløb.
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.
Vi glæder os til modtage din ansøgning.

