
Vi søger naturfagligt fyrtårn

Brænder du for naturvidenskab, og vil du være med

til at løfte vores undervisningstilbud til et nyt niveau?

Vi er på vej ind i en spændende periode, hvor vi har 

besluttet at lave nyt naturfagslokale, og vi skal 

implementere ny fælles naturfagsprøve, senest i 

skoleåret 16/ 17.

Fysik/ kemi, matematik, natur/ teknik og klasselærer 

er helt sikkert en del af stillingen. Kan du undervise

i andre fag, hører vi også gerne om det.

Som friskole har vi frihed til kun at indføre tiltag, som vi

synes, giver mening. Det betyder bl.a., at vi selv vælger 

hvilke dele af folkeskolereformen, vi ønsker at indføre. 

Det betyder også, at du i vid udstrækning selv bestemmer 

hvor og hvornår, du forbereder dig. 

Er din nysgerrighed blevet vakt, kan du læse hele 

stillingsopslaget på:

www.kalfri.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest 

onsdag den 13. maj 2015 kl. 12.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet

og Lærernes  Centralorganisation.

 

Vi søger en barselsvikar til dansk, 

tysk og idræt fra 9/ 11 2015 – 24/ 6 2016 
 

Det er helt optimalt, hvis du kan dække hele Annes skema, men vi hører også gerne fra 

dig, hvis du kun kan dække dele af det.  

Skemaet består af; 

dansk i 8. klasse 

tysk i 6., 8. og 9. klasse (to-lærer i 9. kl.) 

idræt i 5. og 6./ 7 klasse (to-lærer) og 8./ 9. klasse (to-lærer),  

religion i 8. klasse og  

valgfag i 7.-9. klasse. 

 

Vi tilbyder en arbejdsplads med en rar og uhøjtidelig omgangstone, og du bestemmer selv 

hvor og hvornår du vil forberede dig. 

 

Vores motto er faglighed gennem tryghed, tillid og trivsel.  

Vi har ca. 200 dejlige, videbegærlige børn i et spor fra bhk-9. kl. Vi er langt fremme med 

integration af it i undervisningen – alle elever fra 3. klasse og opefter har deres egen 

iPad. 

Eleverne kan både have tysk og fransk, og udover det boglige har vi en stærk musikprofil. 

 

Hvis du vil vide mere, kan du klikke forbi www.kalfri.dk 

Kontakt skolens leder René Tholander på tlf. 20 97 39 33 eller tholander@kalfri.dk for at 

aftale et besøg. 

Skriftlig ansøgning via mail: kontor@kalfri.dk  

Ansøgningsfrist senest fredag d. 2. oktober 2015 – vi afholder samtaler løbende. 

 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 

Centralorganisation. 


