
 

 
 

BERNADOTTESKOLEN søger en fast fuldtidslærer med fokus på dansk og 
støtte i skoleåret 2018-2019 (snarest muligt). 

Skolen er en fri grundskole med en international afdeling og er karakteriseret ved 
trivsel, et stort engagement, vægt på de praktisk produktive fag og et godt fagligt 
niveau i alle fag. 

Vi søger en lærer der i dette skoleår kan undervise 14 lektioner i dansk og være 
støttelærer i op til 13 lektioner. Fra næste skoleår indgår man mere bredt i 
fagfordelingen, hvor andre kompetencer kan og vil komme i spil. Dansklektionerne 
ønskes til indskoling og mellemtrin i vores engelsksprogede afdeling The Little 
House. Støttelærerlektionerne målsættes konkret efter den enkelte elev. 

På Bernadotteskolen er vi optaget af dannelse af selvstændige individer gennem den 
enkeltes engagement for et berigende fællesskab kombineret med et højt fagligt 
ambitionsniveau. Vi ønsker at uddanne vores elever til samfundsansvarlige borgere, 
der tager medansvar nationalt og globalt. Dette søges gjort gennem bl.a. 
projektorienteret undervisning, værkstedsfag og nære og respektfulde relationer i et 
kreativt skolemiljø med mange udfoldelsesmuligheder. 

Der er mange opbrud fra det almindelige skema, hvorfor du som lærer skal være 
indstillet på at tilsidesætte din egen undervisning og indgå i alverdens projekter som 
teater, emneuger, lejrskole, osv..  

Vi forventer, at du møder børn, forældre og kolleger med et åbent sind og med godt 
humør, ligesom vi forventer, at du har forståelse for betydningen af vores 
demokratiske og humanistiske ramme for skolen, som du vil være med til at præge 
både fagligt og pædagogisk. 

Ansættelse sker efter aftale i henhold til gældende Fællesoverenskomst og 
Organisationsaftale for ledere, lærere m.fl. indgået mellem Finansministeriet og 
Lærernes Central Organisation. Hertil lokal lønaftale for Bernadotteskolen.  

Yderligere oplysninger om stillingen eller ansøgning kan fås hos skoleleder 
Marina Kaiser: 69898131 eller viceskoleleder Lars Storgaard: 69898130. 

Ansøgningsfristen er søndag d. 21. oktober 2018.  

Ansøgning bedes sendt pr. mail til adm@bernadotteskolen.dk - vedhæftet CV, 
eksamensbeviser og øvrig relevante dokumenter i PDF-format.  

Ansættelsessamtaler foregår d. 29. og 30. oktober 2018 


