
 

 

Søger: 
 

En dansklærer, der er interesseret i at arbejde på en velfungerende privat over-

bygningsskole med engagerede lærere og søde, sjove og dejlige elever 

På Vinderup Realskole mangler vi en dygtig uddannet dansklærer til vores udskolingsteam. 
Vi søger en erfaren klasselærer til at varetage dansk i en 8. klasse samt dansk (faglærer) i en 9. klasse.  
 
Vi kan tilbyde en lærerstilling på en velfungerende skole i et erfarent og professionelt årgangsteam med 
dygtige og humoristiske lærere. 
 
Vi håber, at du udover dansk kan tilbyde et par andre fag, der kan passe ind hos os. Ét af fagene kunne fx 
være madkundskab, men er ikke et krav. 
 
Det er et plus, at ansøger har erfaring med prøver, test, UPV, samt alt det, der ellers hører udskolingen til. 
 
Vi ønsker en lærer, der er solidt plantet i sin faglighed, og dermed kan løfte eleverne fagligt, har gode sam-
arbejdsevner og er dygtig til klasserumsledelse. Vi prioriterer relationsarbejdet med eleverne højt – også ift. 
elever der er i vanskeligheder eller har det svært i skolerammen. Derfor søger vi en lærer, der skaber gode 
relationer til eleverne og arbejder med deres trivsel og sociale kompetencer.  
Vi søger en lærer, der har lyst til at arbejde i såvel klasse- som fagteams med dygtige kolleger. 
 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads:  

- med ca. 265 elever fordelt på 7.-10. klassetrin 

- hvor arbejdet tilrettelægges fleksibelt og så vidt muligt tilgodeser den enkelte lærers behov  

- der vægter elevernes trivsel samt faglige og personlige udvikling højt 

- hvor vi har en professionel holdning til vores arbejde, men en uformel tone i dagligdagen 

- med et godt socialt arbejdsmiljø samt engagerede, dygtige og hjælpsomme kolleger  

- med ledere og kolleger, der har fokus på det, der virker 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 
 
Stillingen er til ansættelse fra den 1. august 2021. Det er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. 
 

Yderligere oplysninger om skolen og stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Birgitte Holm 

via nedenstående mail samt på vores hjemmeside: www.vinderup-realskole.dk 

 

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og andre relevante oplysninger samt referencer stiles til bestyrelsen og 

mailes til: Birgitte@vinderup-realskole.dk senest mandag d. 14. juni 2021 klokken 12:00. 

Vær opmærksom på, at vi indkalder til samtale løbende og ansætter, når den rette findes. 

http://www.vinderup-realskole.dk/
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