Er du vores kommende Store-Nørd/STEAM-fyrtårn? –
Friskolen Glasværket søger en lærer med stor viden og faglig dybde – men ikke mindst
kærlighed til de naturvidenskabelige fag på mellemtrinnet og i overbygningen.
Vi søger en lærer til at varetage vores matematik, fysik- og kemiundervisning i de største
klasser – men også til at være det lysende foregangsmenneske, som inspirerer alle
kolleger til at se nye, kreative muligheder indenfor det naturvidenskabelige områdes
diversitet og dens kalejdoskopiske verden.
Odense Designakademi og Friskolen Glasværket har ambitioner om - i de kommende år –
og gerne gennem et at de mange støttede projekter - at kunne berige vores kreative profil
(håndværk, kunst og design) med en utvungen og legende naturvidenskabelig tilgang til
vores blomstrende univers.
Der har vi brug for DIG.
Du er STORE NØRD på den legende, kreative og eksperimenterende måde, som elsker at
gøre naturvidenskabsfagene til børnenes fortrukne.
Du kan – på trods af vores faglokale-begrænsninger – se muligheder for at skabe kreative
naturudforskende-miljøer rundt om på og ved skolen- og er den eksemplariske lærer at
sende ud i lejede lokaler med de store elever, når det drejer sig om at lave hardcore fysik
og kemi-forsøg.
Ud over dine naturvidenskabelige tilbøjeligheder er du den bedste kollega – en naturlig
inspirator og et menneske, som stadig elsker at lege og opfinde skøre ting sammen med
både børn og voksne på skolen, og så er du nysgerrig efter, hvordan dine fag kan kobles
sammen med vores Montessoripædagogiske tilgang.
Vi glæder os til at møde dig.

Læs mere om skolen på www.friskolenglasvaerket.dk
Vi afholder infomøde om vores skole mandag d. 7. juni kl. 19.00. Tilmelding til infomødet
senest torsdag d. 3. juni til kontakt@glasvaerket.dk.
Ansøgningsfrist den 11. juni 2021. Ansøgning sendes til kontakt@glasvaerket.dk
Samtaler forventes afholdt den 17. juni.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til forstander Anna-Stina Billund, tlf.66122145
Ansættelsestidspunkt er 1. august 2021. Løn og ansættelse sker efter overenskomst mellem
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

