
 

 DANSK- OG ENGELSKLÆRER SØGES  
Har du lyst til at være en del af vores skønne friskole, hvor 

fællesskab, faglighed, fordybelse, kreativitet og arbejds-

glæde vægtes højt, så er det nu, du har chancen! Vi kan 

tilbyde dig et godt kollegialt fællesskab, skønne elever, 

opbakkende forældre samt gode løn- og arbejdsforhold.  

 

OM STILLINGEN 
Vi søger en lærer til fastansættelse pr. 1. januar 2022. Ved ansættelsen over-

tager du skemaet fra en af vores dygtige lærere, som skal på barsel. Ske-

maet indeholder dansk- og klasselæreropgave i 3. klasse samt engelsk i 1., 2., 

3. og 6. klasse. Har du mod på specialundervisning og ordblindetestning samt 

kendskab til AppWriter, er det et stort plus. 

Andre fagønsker og klassetrin kan komme i spil ved næste fagfordeling, så 

skriv endelig, hvad du ellers brænder for at undervise i.   

OM DIG 
 Du er fagligt velfunderet og elsker at undervise i dine fag.  

 Du er kreativ og opmærksom på at skabe variation i undervisningen.  

 Du har blik for at udfordre alle elever – også dem, der kræver lidt ekstra.  

 Du er relationsstærk og formår at skabe trygge klassefællesskaber. 

 Der er tydelige rammer, god stemning og arbejdsro i dine timer.     

 Du har gode samarbejdsevner.  

Sidst men ikke mindst:  

 Du har klare holdninger til det gode børne- og skoleliv og kan se disse af-

spejlet i friskoletanken og de værdier, vi bygger Landsgrav Friskole på.  

 

OM OS 
Vi er en grundtvig-koldsk friskole med ca. 220 elever fra 0.-9. klasse. I løbet af 

skoleåret har vi mange fællesskabende traditioner, herunder morgensang 

hver dag og lejrskoler hvert år fra 2.-9. klasse.   

Som lærer på Landsgrav bliver du en del af et godt kollegialt fællesskab 

kendetegnet ved stor hjælpsomhed samt en uformel og humoristisk om-

gangstone. Vores ledelse har døren åben, er tæt på og underviser selv.  

Vi er optagede af at udvikle vores skole med respekt for vores rødder. I 

dette skoleår har vi bl.a. fokus på udvikling af fællesskabende didaktikker. Vi 

værdsætter gode idéer, og hvis du er en initiativrig person, er der rigelig mu-

lighed for at sætte dit præg på skolens udvikling.  

  

I din ansøgning vil vi gerne høre, hvorfor du søger en stilling hos lige netop 

os, og hvad du kan tilbyde som lærer og kollega.  

  

VI GLÆDER OS TIL AT LÆSE DIN ANSØGNING! 

 

Ansøgningsfrist fredag den 29. oktober kl. 12:00. Samtaler uge 44 eller 45.  

Ansøgning, CV, udtalelser og relevante eksamensbeviser sendes som pdf-fil på mail til  

skoleleder@landsgravfriskole.dk 

 

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.  

Vi tilstræber, at vores lærerløn er på niveau med folkeskolelærernes.  

 

Hvis du ønsker et besøg på skolen og en uforpligtende snak om stillingen, er du velkommen 

til at kontakte skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm på telefon 61 71 08 98 eller på mail.  

 

Læs mere om os på www.landsgravfriskole.dk og tag et kig på vores sociale medier, så får 

du et godt indtryk af, hvem vi er.  
 

 

http://www.landsgravfriskole.dk/

