
Vikar i psykologi til IB og Stx  
 

 

Da en af vores kolleger skal på barsel i den kommende tid, søger Herlufsholm Skole en vikar til undervisning af ét Standard Level hold i psykologi 

på IB, samt 3 C-niveau hold i psykologi på Stx fra d. 25/11-2018 til og med juni 2019. Ansættelsesgraden i perioden vil være ca. 65%. IB holdet 

undervises på engelsk, hvorfor ansøgere bedes oplyse, om de kan undervise både på engelsk og dansk, eller kun et af sprogene. Afhængigt af 

ansøgerfeltet kan det komme på tale, at dele vikariatet på 2 ansøgere, en engelsksproget og en dansksproget. 

  

Bliv en del af en anderledes skole, der konstant er i udvikling, og hvor du får mulighed for at undervise på små hold. Vores undervisere tilbydes 

gode arbejdsvilkår herunder forskellige personalegoder. På Herlufsholm Skole kræves tilstedeværelse i det omfang, det er nødvendigt for at udføre 

arbejdet – der er således også mulighed for at arbejde hjemme. 

 

Kan du beskrive dig selv som en lærer, der:  

 Brænder for sit fag 

 Nyder at undervise og omgås unge mennesker 

 Har gode formidlingsevner og lyst til at præge en traditionsrig skole 

 

Herlufsholm Skole tager imod dag- og kostelever fra både ind- og udland. Vi har unge fra 6. klasse til 3.g og tilbyder i gymnasiet flere forskellige  

studieretninger og IB. På Herlufsholm ønsker vi at skabe et internationalt og inspirerende studiemiljø 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 engagerer os i internationale 

initiativer og er som den eneste skole i Skandinavien medlem af Round Square. Vi tilbyder ligeledes vores elever deltagelse i Duke of Edinburgh 

programmet og har et rigt aktivitetsprogram for eleverne ved siden af undervisningen. 

 

Har du yderligere spørgsmål, så læs om skolen på www.herlufsholm.dk eller kontakt Gymnasieleder Mikkel Kjellberg på tlf. 55 75 35 00. 
 

 

Ansøgningsfrist: d. 5.oktober 2018, ansøgninger uploades elektronisk under stillingsopslaget på www.gymnasiejob.dk 

Husk at anføre hvilke sprog du kan undervise på, samt om du har erhvervet pædagogikum i psykologi. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

 

Løn og ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem GL og Finansministeriet – herunder lokale tillæg. 

 

http://www.gymnasiejob.dk/jobopslag/34

