
 
 

BERNADOTTESKOLEN er en fri grundskole med en international afdeling og er karakteriseret ved et stort 

engagement, et højt fagligt ambitionsniveau og vægt på de praktisk produktive fag. 

 

Vi søger en lærer til vores værksted Lille-P, der bliver benyttet af 1. og 2. klasser i halve hold en gang om 

ugen i to lektioner I alt 16 lektioner. Værkstedet er ca. 30m
2 

stort, med arbejdsborde langs væggene. Det har 

områder beregnet for bl.a. træarbejde, maling/tegning, tekstiler, simpel madlavning og bagning samt et 

ildværksted. Hvert område er indrettet med dertil hørende værktøj, som er let tilgængeligt. I Lille-P arbejder 

børnene frit, forstået på den måde at de selv vælger, hvad de vil lave og arbejde med. Nogle børn arbejder 

sammen, og andre arbejder alene. Hvad der bliver lavet, er præget af børnenes behov, ønsker, stemninger og 

aktiviteter fra de andre hold eller generelt på skolen. For en yderligere beskrivelse af Lille-P henvises til 

skolens hjemmeside. 

 

Vi søger også matematiklærere til hhv. mellemtrin og udskoling. Undervisningen følger Fælles Mål, men 

der er stor frihed til og mulighed for at sætte sit personlige præg. Du er ikke bundet til et bestemt 

lærebogssystem, og flere af dine kommende kolleger baserer deres undervisning på egne materialer og 

digitale hjælpemidler. IT er gennemgående i undervisningen og alle elever medbringer deres personlige iPad 

på mellemtrinnet og bærbare computer i udskolingen. Du skal beherske Office 365 (Word, Excel og One 

Drive) samt GeoGebra på undervisningsniveau.  

 

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 humoristisk sans, 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 er pr 1. august 2018 og sker 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 viceskoleleder Lars Storgaard: 31 71 

16 23 eller forretningsfører Kurt G. Jensen: 26 16 45 80.  
 

Ansøgningsfristen er søndag d. 8. april 2018.  
 

Ansøgning bedes sendt pr. mail til adm@bernadotteskolen.dk - vedhæftet CV, eksamensbeviser og 

øvrig relevante dokumenter i PDF-format.  
 

Ansættelsessamtaler foregår d. 23. og 24. april 2018 
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