
 

Herlufsholm Skole søger pr. 1. august 2021 en sovesalslærer til en pigegård for elever i grundskole, 

STX og IB. 

 

Herlufsholm Skole tager imod dag- og kostelever fra både ind- og udland. Vi har elever fra 6. klasse 

til 3.g og tilbyder i gymnasiet 9 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 som en del vigtig del af læring og almen dannelse. 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 The Award-programmet og har et rigt aktivitetsprogram for 

eleverne ved siden af undervisningen. 

 

I arbejdet som sovesalslærer indgår blandt andet følgende opgaver: 

 

o Etablering af et trygt og rummeligt miljø med omsorg for den enkelte elev. 

o Tilsyn og daglig kontakt med kosteleverne på gården, hvor personlig og faglig udvikling er i 

fokus. 

o Elevmentor for kostelever med mentorsamtaler i en 14 dages turnus. 

o Tilstedeværelse på elevgården og rådighedspligt i en særlig 11 døgns rytme. 

o Vagt- og inspektionsturnus i weekender og helligdage. 

o Tilsyn og opfølgning i forbindelse med elevgårdens rutiner i hverdagen. 

o Mødeaktiviteter, hvor kostelevernes faglige og personlige udvikling er i fokus. 

o Indgå i læringsfællesskaber med henblik på supervision og professionalisering af 

sovesalsgerningen. 

 

Arbejdet som sovesalslærer kræver en ansvarlig, tolerant og myndig voksen, der i sit daglige virke 

formår at integrere skolens værdisæt og fælles retningslinjer på elevgården. 

Bopælspligt i tjenestebolig. Boligen er stor og rummelig og ligger nær skov og å. Der er desuden 

egen lukket have tilknyttet. Huslejen efter statens satser p.t. ca. 5.500 kr. pr. måned inklusiv 

varmebidrag.  

 

Stillingen som sovesalslærer er en funktion, der normalt er normeret til ca. 50% arbejdstid af en 

undervisningsstilling med deraf følgende reduktion i undervisningsforpligtelsen. Der er knyttet et 

honorar til stillingen, der dækker ulemper i forbindelse med tjenesten herunder arbejde i weekender 

og rådighed om natten. 

 

Ansøgere bedes anføre hvilke fag og skoleformer, de kan undervise i. Ansøgere bedes ligeledes 

oplyse, om de i forbindelse med evt. ansættelse som sovesalslærer ønsker yderligere beskæftigelse 

som underviser på skolen op til fuld tid, eller om de ønsker ansættelse på deltid. 

 

Spørgsmål i forbindelse med stillingsopslaget rettes til kostskoleleder Susanne Geisler på +45 55 75 

35 00 

 

 

Ansættelse efter gældende overenskomster for GL eller DLF. Ansøgningen skal uploades som svar 

på stillingsopslaget på gymnasiejob.dk senest søndag d. 25. april 2021. 


