
 

 

 

    Dansk- og Matematiklærer søges pr. 1. maj 2020 

 
 

 

Ida Holsts Skole søger en dygtig underviser og inspirator for vores elever. Vi forventer meget af vores elever, og derfor forventer vi 

naturligvis også meget af vores lærere. Vi er en 139-årig privatskole med mange gode traditioner som ballast for arbejdet med vores 4 

nøgleord: faglighed, dannelse, tradition og trivsel. Ida Holsts Skole er en særdeles faglig skole, hvor der lægges vægt på, at der er 
kvalitet i alt, hvad vi foretager os. 

Ida Holsts Skole er et-sporet fra 0. – 6. klasse – fra 7. – 9. klasse to-sporet (fuld indfaset fra 2021). Børnehaven Nicolai er tillige 

tilknyttet Ida Holsts Skole. 

Vi er i gang med et større byggeprojekt for at kunne rumme det ekstra spor. Pædagogisk vil vores nye medarbejder blive en væsentlig 

del af denne udbygning. 

Vi mangler en lærer til en fast fuldtidsstilling, som især kan varetage: 

 

- Dansk (mellemtrinnet og de ældste klassetrin) 

- Matematik (alle klassetrin) 

- Musikvalgfag såsom kor og band for de ældste elever 
- Idrætslærer (alle klassetrin) 

- Natur-Teknologi 

 

hvorfor vi forventer, at du har linjefag, eller tilsvarende kvalifikationer, i de fag, du kan tilbyde. Øvrige fag efter nærmere aftale. 

Det er vigtigt, at du 

 

- værdsætter faglige udfordringer og faglig udvikling og kan videreformidle dette til eleverne 

- arbejder særdeles professionelt med klasseledelse 

- udøver kompetent balance mellem fællesskab og individuelle hensyn 
- er god til at skabe tryghed og har gode samarbejdsevner 

- er flittig, mødestabil og robust 

- er et positivt væsen, har humor og ”overskud” – også når det gælder arbejdet med teenagere 

 

Yderligere nøgleord for dig kunne være vurdering for læring, læringsmål, kvalitet i din målsætning og evaluering, professionelle 

læringsfællesskaber, feedback - kultur, klasseledelse eller? 

 

Vi tilbyder: 

 

- en faglig orienteret byskole fra 0. – 9. klasse, en børnehave for årgangen som det efterfølgende skoleår skal begynde i       
  0. klasse, sfo for 0. – 4. klasse 

- tryghed gennem faste rammer og læringsvillige elever 

- 34 dygtige og hjælpsomme kolleger – heraf 20 lærere – og 272 elever 

- tilstedeværelse, når det giver mening – forberedelse, hvor det giver mening! 

- at lærere fortrinsvis underviser i deres linjefag 

- tæt samarbejde i kerneteam om den enkelte klasse 

- budget- og udviklingsansvarlige fagteams 

- ”ny-løn” – tillæg 

- rådgiver og arbejdstimer tilknyttet nyansatte lærere 
- moderne undervisningsmiljø i historiske bygninger 

- lejrskoler gennem hele skoleforløbet i ind- og udland 

- gode it-faciliteter med pc-ere fra 4. klasse, interaktive tavler og Apple-tv i alle klasser, egen lærer-pc / iPad 

- vi vægter din selvstændige planlægning højt 

 

Yderligere oplysninger om skolen kan findes på www.idaholst.dk Kontakt gerne viceleder Kim Buchardt eller skoleleder Niels Erik 

Hansen på tlf. 6221 1129. 

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 

Skriftlig ansøgning, med relevante referencer, skal være os i hænde senest mandag den 2. marts, som bedes fremsendt til skolens 

mailadresse: idaholst@idaholst.dk  
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 12. 
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