
To lærere til dansk, matematik og evt. engelsk/idræt søges til 
Egtved Skole 
 
Om jobbet:  
  
Her er det sejt at lære – her er det sejt at undervise. Er du frisk til at tage springet, så er 
drømmejobbet her til dig, der brænder for fagene dansk i indskolingen eller matematik på 
mellemtrinet og derudover evt. idræt og engelsk. Kan du se dig selv på en skole, hvor synlig læring 
ligger centralt i skolens DNA? 
  
Stillingerne er fuldtidsstillinger.  
  
Vi forventer af dig:  
 At du har linjefag i dansk eller matematik, og evt. engelsk og idræt 

 At du kan se dig selv på en skole, hvor synlig læring er en central del af DNA’et 

 At du brænder for dine fag 

 At du har lyst til at undervise på en skole, der er utraditionelt organiseret og har lyst til at arbejde 
på en udviklingsorienteret skole. Se www.egtvedskole.dk 

 At du er engageret og har fokus på elevernes læring samt bruger synlige mål i undervisningen 

 At du har en anerkendende tilgang til børn og unge 

 At du har lyst til at være kontaktlærer for en gruppe elever 

 At du har opmærksomhed omkring elevernes forskellige behov og dermed den inkluderende 
undervisning 

 At du er robust, udviser ansvarlighed og er tydelig i din rammesætning 

 At du har humoristisk sans 

 At du har lyst til socialt samvær med kolleger 
  
Vi tilbyder dig:  

 En skole hvor lærerne max. underviser i 26 lek/uge 

 En skole med mange nye fysiske rammer f.eks. nye sciencelokaler, renoverede håndværk– og 
designlokaler samt et nyt idræts– og multicenter med svømmehal 

 En skole hvor alle har deres egen forberedelsesplads med iPad eller bærbar computer, og hvor 
medarbejderne har fleksibel arbejdstid. 

 En skole med særlige fokus på elevernes læring og såvel faglige som sociale trivsel 

 En skole hvor vi arbejder på tværs i årgangen med fleksibel holddeling. Se Egtved Skole 
pædagogiske profil på www.egtvedskole.dk 

 Et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi har det godt med hinanden 

 Et samarbejde med dygtige og engagerede medarbejdere 

 En skole med klare forventninger til ”Den gode pædagogiske medarbejder - se 
www.egtvedskole.dk  

 En åben skole, der bl.a. har gang i samarbejdet med Musikskolen, Naturstyrelsen, 
Ungdomsskolen, DGI, SOS-børnebyerne, virksomheder og en tysk skole. 

 En skole vi er stolte af - her har vi holdånd, og her er det sejt at lære 

  
Ansættelsesvilkår:  
Stillingerne er fuldtidsstillinger med start den 1. august 2020. 
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. 
 
  
Om os:  

 En spændende og læringsorienteret skole med 400 elever i to spor, ca. 40 lærere og 8 

http://www.egtvedskole.dk/


pædagoger, hvor synlig læring er DNA’et 

 En skole med et inkluderende læringsmiljø med mange positive elever, hvor fagligheden, ”de bløde 
værdier” og elevens trivsel prioriteres højt i hverdagen 

 En skole der i særlig grad har fokus på elevernes læring og kvalitet i undervisningen 

 En skole der arbejder i forpligtende team som professionelle læringsfællesskaber  
  
Flere oplysninger:  
Flere oplysninger kan fås hos:  
Skoleleder Villy Raahauge tlf.: 75 55 17 33 – 20 48 17 33 
Viceskoleleder Henriette Vendelbo Eriksen tlf.: 75 55 17 33 – 20 41 27 33 
  
Du kan læse mere om os på www.egtvedskole.dk  
  
Ansøgningsfrist:  
Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 3. juni 2020 og holder samtaler tirsdag den 9. juni 
mellem kl. 15.00 - 20.00. 
  
Børneattest: 
Vi indhenter børneattest. 

http://www.egtvedskole.dk/

