Børne U.N.I søger lærer til vores Overbygning pr. 1. august 2022
Børne U.N.I er en fri grundskole med 0.- 9. klasse samt integreret SFO. En skole og fritidsordning
hvor børn og voksne lærer, vokser og trives.
På Børne U.N.I arbejder vi projekt- og produktorienteret med fokus på samarbejde og kreative
processer, forankret i et solidt fagligt fundament. Vi er 290 elever og 40 ansatte og vi holder til i
tidligere fabrikslokaler på det skønne Vesterbro. https://borneuni.dk/

Vi søger en lærer, som:
• Er uddannet lærer.
• Det er vigtigt at du kan undervise i engelsk og billedkunst. Herefter kan vi ønske os at du
yderligere kan undervise i idræt, dansk eller matematik. Hvis du yderligere kan undervise i
biologi vil vi klappe i hænderne.
• Kan indgå naturligt i nærværende relationer med eleverne.
• Kan indgå produktivt i et selvstyrende team bestående af lærere og pædagoger.
• Er faglig ambitiøs og udviklingsorienteret.

Vi kan tilbyde:
• En fuldtidsstilling til vores Overbygning. LOB/6. og 7. klasse og SOB/8. og 9. klasse
Man er ikke ”bundet” til et bestemt klassetrin, hvis man på sigt ønsker at arbejde med
andre aldersgrupper.
• En hverdag med kreativitet, nærvær og indflydelse.
• Et nærende arbejdsmiljø med kompetente og meget dedikerede kollegaer.
• Tæt samarbejde med kerneteam af lærere og pædagoger.
• Skønne børn og engagerede forældre

Praktisk information
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation. Lønnen følger overenskomsten.
Vil du vide mere om stillingen og Børne U.N.I, kan du se vores hjemmeside https://borneuni.dk/ og
du er også velkommen til at kontakte skolens leder, Gitte Svenning på telefon 3325 3405/6146
1152.
Ansøgningen med relevante oplysninger samt referencer sendes til: info@borneuni.dk
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 13. juni 2022, kl. 12.00.
Vi afholder samtaler med udvalgte ansøgere i uge 24.
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