
Matematiklærer søges til Sorø Fri Fagskole

Vi søger en fagligt skarp og engageret matematiklærer til vores 10. klasser med 
ansættelse snarest muligt.

Sorø Fri Fagskole ligger i hjertet af Sorø, og er en traditionsrig og stolt uddannel-
sesinstitution. Vi sætter en ære i at følge med tiden, samtidig med at vi værner 
om skolens bedste traditioner.

Matematikfagligt skal du have en interesse for undervisningsdifferentiering og 
specialdidaktik. Der er elever, der fagligt er på højt niveau og elever, der er mere 
udfordret. 

Sorø Fri Fagskole er en slags blanding mellem en efterskole og en højskole. 
Eleverne bor på skolen, og på den måde bliver du en del af deres hverdagsliv. 
I dit arbejde vil der også indgå vagter, hvor du sover på skolen. 

Det vigtigste er, at du har mod og lyst til at udvikle og påvirke arbejdet på en 
traditionsrig fri fagskole, der både er præget af den grundtvigske tradition og har 
et stærkt fagligt fokus på at være erhvervsrettet. 

På Sorø Fri Fagskole lægger vi vægt på en positiv og anerkendende tilgang til 
hinanden, hvor vi alle har et ansvar for at skabe en god skole – ja faktisk er det 
vores ambition at skabe Danmarks bedste!

Vi ønsker kolleger, der har et højt reflektionsniveau, og hvor der er plads til at 
være stærk i tvivlen, uden det går ud over handlekraften. 
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Vi ønsker os, at du;

• Er en fagligt stærk matematiklærer med stor passion for faget
• Kan komme med egne faglige input – og har lyst til at øve indflydelse på opgaveløsningen
• Ser tværfagligt, professionelt samarbejde som en styrke og en nødvendighed
• Har noget at byde på såvel fagligt som menneskeligt

Vi kan tilbyde; 

• En flok pragtfulde elever
• God tid til forberedelse, elevkontakt og samarbejde
• Et tværfagligt miljø med gode muligheder for indflydelse
• En arbejdsplads, hvor frihed, ansvar og tillid går hånd i hånd
• En arbejdsplads, hvor vi har oplæring, egne interne kurser, supervision og andre faglige fora
• En arbejdsplads, som har en aktiv politik ift. at tage godt imod nye kollegaer 
• Fagligt stærkt og kollegialt fællesskab med høj trivsel 
• En ledelse, der arbejder for gennemsigtighed og et godt arbejdsmiljø

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 
Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Kontakt Steffen Donnerborg på tlf. 57 83 01 02 for at høre nærmere.

Send din ansøgning til mail@fagskole.nu og skriv ”Matematiklærer” i emnefeltet. 
Ansøgningsfristen er onsdag d. 21/9. Ansættelsessamtaler holdes i uge 39.
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