KRISTOFFERSKOLEN - Rudolf Steinerskolen i Roskilde
Læs mere om skolen på www.kristofferskolen.dk
Kristofferskolen er en friskole som underviser efter Rudolf Steiners pædagogiske
principper. Skolen har ca. 250 elever fra 0. til 9. klasse samt egen sfo og klub.
Vi ligger på det højeste punkt i Trekroner med masser af grønne arealer såvel på skolen
som i de nærmeste omgivelser. Dette giver rig mulighed for at inddrage naturen, og vi
prioriterer en bæredygtig hverdag, som uddanner eleverne til at have tæt forbindelse til
naturen. Skolens elever kommer for ca. 60% vedkommende fra Roskilde området, og de
resterende 40% er spredt ud på 17 kommuner på Sjælland.
Børnehaveklasseleder søges pr. 1. august 2020
Vi søger en dygtig og engageret børnehaveklasselærer, som med afsæt i
steinerpædagogikken ønsker at undervise til både hjertet, hovedet og hånden, og som
kan varetage en delt klasselærerfunktion sammen med en anden klasselærer i vores
kommende børnehaveklasse med 30 glade og forventningsfulde børn. Vi søger en
steinerpædagog/lærer, som også kunne have lyst til at lede børnene fra børnehaveklassen
op gennem underskolen – både fagligt og menneskeligt. Undervisningen vil ske i tæt
samarbejde med en række erfarne steinerlærere og -pædagoger, dette for at sikre
gensidig inspiration og kollegialt fællesskab.
Vi ønsker os, at ..
•
•
•
•
•
•
•
•

du har undervisningserfaring og er uddannet steinerlærer eller har indgående
kendskab til steinerpædagogikken som steinerpædagog,
du kan indgå i tæt samarbejde med en anden pædagog/lærer i et 2-lærersystem,
du kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst
du kan arbejde i en dagsrytme med mange timers udeliv, sanglege og eventyr
du kan sikre en god klasseplatform for forældresamarbejde og kommunikere fra
denne
du kan danne relationer, vise omsorg og møde elever og forældre med et venligt,
åbent og kærligt sind
du kan arbejde i en pædagogisk flad ledelsesstruktur
du kan indgå i samarbejdet med kollegaerne indenfor rammerne af skolens
værdigrundlag

Vi tilbyder:
•
•
•
•

et dygtigt, engageret, inspirerende og inkluderende kollegie,
et fællesskab, repræsenteret af alle medarbejdergrupper, som sammen bærer
rammerne for skolen som arbejdsplads,
et godt arbejdsmiljø, som bygger på skolens værdigrundlag om åbenhed, tillid,
nærvær og fællesskab samt ikke mindst humor,
en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor gode ideer bliver omsat til
handling,

Stillingen er på 37 timer ugentlig. Der er åbenhed overfor, at stillingen også kan have
lavere beskæftigelsesgrad end 100%. Forberedelsestid til undervisning foregår på valgfri
matrikel. En del af stillingen, svarende til ca. 15% vil være knyttet til sfo´en.
Sidste ansøgningsfrist for stillingen er onsdag den 10. juni kl. 12.00. Vi afholder
ansættelsessamtaler i uge 25. Ansøgningen med relevante bilag sendes til
kontoret@kristofferskolen.dk mærk: "Ansøgning". Yderligere oplysninger fås ved
henvendelse til skoleleder Carina Nilsson på tlf. 2310 3446. Man er velkommen til at
besøge skolen efter aftale. Der henvises i øvrigt til skolens hjemmeside:
www.kristofferskolen.dk og skolens Facebook: ”Kristofferskolen”.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og
Lærernes Centralorganisation.

