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Naturnørdet kollega med flair for matematik søges 

Vores gode kollega gennem 13 år vil gerne prøve sig af udenfor skoleverdenen. Surt for os! Men måske din chance, 

for vi glæder os allerede til at tage imod en ny, og vi har en masse at tilbyde. 

Refsvindinge Friskole er en veletableret skole i det østfynske med ca. 190 elever fordelt på 0. til 9. årgang.  

Vi har mere end 150 års historie og holder til i nye, lækre faciliteter med masser at muligheder inde og ude. Vi er 

Grundtvig-Koldske i vores udspring og lægger i forlængelse heraf vægt på, at vores børn forlader skolen med udsyn, 

nysgerrighed og sociale kompetencer tillige med en solid faglig ballast. 

 

Fra 1. august søger vi én med følgende profil: 

• Dit primære felt er den naturfaglige blok (biologi, geografi og evt. fysik/kemi), hvor du har erfaring med 

undervisning i udskolingen og dermed kan tilrettelægge undervisningen indenfor de fælles naturfaglige 

retningslinjer. 

• Du skal have matematik med kommende 2. og 4. klasse og er dermed også nærmeste sparringspartner til 

klasselæreren omkring eleverne i klassen.  

• Du har lyst og ideer til at prøve nye vinkler og metoder i undervisningen. 

 

Har du herudover andre talenter eller interesser, som f.eks. kan udfoldes som valgfag med 7. og 9. klasse eller i 

forbindelse med emneuger, introtur med udskolingen o. lign., er det også meget velkomment. Går du endda med 

en drøm om at veksle nogle af dine timer til pedelfunktioner, ville det være helt fantastisk (men ikke er krav). 

Om du har din erfaring fra friskole-, efterskole- eller folkeskoleverdenen er ikke afgørende, og ej heller er din 

uddannelsesmæssige baggrund. Det vigtige er, at du har lysten og evnerne til at engagere eleverne, pirre deres 

nysgerrighed og udvikle dem. 

 

Kan du matche disse ting, tilbyder vi til gengæld en skole med rigtig gode arbejdsforhold. Først og fremmest et 

lærerværelse med søde, engagerede, hjælpsomme kolleger og plads til både grin og alvor. Vi har loft på antallet af 

ugentlige lektioner og derfor plads til både forberedelse, udvikling og tværfagligt samarbejde. 

I forhold til årets fagfordeling er din optimale beskæftigelsesgrad ca. 90 pct. Men hvis du foretrækker højere eller 

lavere beskæftigelse end dét, er der mulighed for tilpasninger både i det kommende skoleår og på længere sigt. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Hertil kommer vores såkaldte ”Refsvindingetillæg”. 

 

Er du nysgerrig? Så er du meget velkommen til at høre nærmere om stillingen og evt. komme på besøg. Kontakt 

skoleleder, Kasper Karlsen, på tlf. 6533 1229 (skole) eller 3025 9142 (privat), eller skriv til 

kasper@refsvindingefriskole.dk. 

Har du brug for diskretion i forbindelse med din interesse for stillingen, har vi naturligvis forståelse herfor.  

Vi vil gerne have stillingen besat hurtigst mulig og senest 30. juni. Eventuel samtalerunde afholdes i uge 25, så tøv 

ikke med at kontakte os eller sende din ansøgning. 


