
BLIV EN DEL AF EN FANTASTISK SKOLE
Herlufsholm Skole søger til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter, 
en lærer til grundskolen med fagene matematik, fysik og biologi på 7. og 8. 
årgang – har du evt. uddannelse inden for idræt, vil det være en fordel, da der 
er mulighed for timer i idræt. Stillingen er en 37 timers ansættelse.

Bliv en del af en anderledes skole, der hører til landets bedste målt på resultater 
og trivsel! 

Du vil undervise i skolens historiske Skolebygning, der netop har gennemgået 
en totalrenovering, så alle grundskoleelever undervises i lokaler med gode 
lys- og lydforhold, godt indeklima og moderne undervisningsteknologi. På 
Herlufsholm Skole er der indgået lokalaftale mellem skolen og DLF/61.

Kan du beskrive dig selv som en lærer, der: 
•  brænder for sine fag og deres udvikling og har en positiv tilgang til lærerfaget?
•  støtter op om skolens liv og traditioner?
•  kan skabe tid og rum til faglig udfordring og fordybelse?
•  uddanner og danner det hele menneske?
•  møder forberedt og indgår i faglig sparring og samarbejde med sine kolleger?
•  er en tydelig og respektfuld klasserumsleder?

På Herlufsholm ønsker vi at skabe et internationalt og inspirerende 
klasserumsmiljø baseret på høj faglighed og gensidig respekt – både mellem 
kolleger og mellem lærere og elever. Det er vores mål, at eleverne ikke kun opnår 
faktuel viden inden for de forskellige fag, men at de også udvikler en forståelse 
for fagenes principper og metoder, samt en evne til at anvende disse til ny læring. 
Vi tilbyder vores elever deltagelse i internationale programmer og konferencer 
og har et rigt aktivitetsprogram for eleverne ved siden af undervisningen.

Løn og ansættelsesforhold sker efter overenskomst med Danmarks Lærerforening 
– hertil kommer et særligt Herlufsholmtillæg.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til Grundskoleleder 
Anne-Louise Boelsmand, på mobil nr. 23 42 21 14.

Ansøgningsfrist: 12. januar 2018
Ansættelsessamtaler: Der holdes løbende samtaler

Skriftlig ansøgning, vedlagt CV og relevante bilag, mærkes ”Lærer til 
Grundskolen” og sendes til nedenstående adresse eller pr. mail til bhn@
herlufsholm.dk   
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