
 
Barselsvikar til udskolingen     pr.   

                                                                                                 8. jan 2018 
Skolen er en fri grundskole med en international afdeling. Bernadotteskolen er karakteriseret ved et stort 

engagement, et højt fagligt ambitionsniveau og vægt p de praktisk-musisk-æstetiske fag.  

På vores skole er vi optaget af dannelse. Vi søger, at udfolde dette fokus ved at udvikle det selvstændige individs engagement i et 

berigende fællesskab. Altså, en uddannelse med fokus på det faglige men samtidig en dannelse til samfundsansvarlige borgere, 

der tager medansvar nationalt som globalt.  

Dette søges bl.a. gennem projektorienteret undervisning, værkstedsfag, nære og respektfulde relationer i et kreativt skolemiljø 

med mange udfoldelsesmuligheder.  

Primo januar søger vi en barselsvikar, der skal være klasselærer i 7. klasse. Såfremt du kan starte allerede den 11. december 2017 

vil det være en fordel. Som klasselærer vil du undervise din egen klasse en betydelig del af børnenes ugentlige lektioner. Du vil 

stå for at udvikle det enkelte barns potentialer, have relationen til både børn og forældre samt gå forrest, når der skal skabes trivsel 

i klassen.  

Fagligt dækker du dansk og orienteringsfagene, og således skal du have gode kvalifikationer samt bred faglig interesse med 

inddragelse af elementer fra det praktisk-musisk-æstetiske i den daglige undervisning som når vi eksempelvis optræder og 

arbejder på tværs af klasserne. Herudover dækker skemaet 4 lektioner i historie i  henholdsvis 6. og 7. klasse, 6 lektioner 

matematik i 4. klasse samt 4 lektioner ekstra dansk. 

Arbejdet med undervisningen i din egen klasse foregår i vid udstrækning i et nært samarbejde med klasselæreren i parallelklassen, 

klassens støttelærere, matematiklæreren samt de øvrige lærere på omkring 6.-7. klasse.  

Vi forventer, at du møder børn, forældre og kolleger med åbent sind og humoristisk sans, ligesom vi forventer, at du har forståelse 

for betydningen af vores demokratiske og humanistiske ramme for skolen, som du vil have mulighed for at præge både fagligt og 

pædagogisk.  

Send din ansøgning pr. mail til adm@bernadotteskolen.dk med titlen ”Ansøgning barselsvikar” og vedhæft ansøgning, 

eksamenspapirer og evt. udtalelser som pdf-dokumenter. Ansættelsen sker i henhold til gældende regler og love pr. 1. 

august 2016 for ansatte ved frie grundskoler. Hertil lokal lønaftale for Bernadotteskolen.  

Yderligere oplysninger om stillingen eller ansøgning kan fås hos skoleleder Marina Kaiser på telefon: 69 89 81 31 eller 

viceskoleleder Lars Storgaard: 69 89 81 30.  

Ansøgningsfristen er søndag den 5. november 2017.  

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

dokumenter i PDF-format.  

Ansættelsessamtaler foregår hhv. den 13. eller 15. november 2017, samt evt. 2. ansættelsessamtale den 21. november 2017.  

Yderligere informationer om skolen kan du finde på skolens hjemmeside 

www.Bernadotteskolen.dk  
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