
 

 

Vikariat til Herlufsholm Skole 
 
 

Vi søger en kreativ og passioneret vikar. 
Er det dig? 

 

Til besættelse hurtigst muligt ønskes en vikar til timer i billedkunst, arkitektur og design 

samt spansk. Stillingen vil være for resten af skoleåret. Ansættelsesgraden vil afhænge 

af fagkombinationen. 

Vi er et lille gymnasium, men en skole med et bredt uddannelsestilbud. Du vil opleve 

kort afstand mellem lærere og ledelse samt mulighed for at engagere dig i skolen også 

udenfor den egentlige undervisning. 

 

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 9 studieretninger og IB. Opslaget vedrører dog 

udelukkende timer i det almene gymnasium/STX. 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  

 

 600 elever 

 6. klasse til 3.g 

 Grundskole, STX 
og IB 

 175 ansatte 

 Lærerteam be- 

stående af 57 

gymnasielærere 

 Bæredygtig drift 

og undervisning 

 Stolte traditioner 



 
 

 

The Award-programmet og har et rigt aktivitetsprogram for eleverne ved siden af 

undervisningen. 

Ansøgningsfrist den 7. april via gymnasiejob.dk. Har du i øvrigt spørgsmål til stillingen, 

så kontakt vicerektor Martin Arvedlund på telefon +45 29744544. 

For at læse om Herlufsholms behandling af dine personoplysninger ved 
rekruttering/ansøgning klik her.  
 
 

 
 
 

 
 
 

Herlufsholm Skole og Gods 
HR-afdelingen 

Herlufsholm Allé 170 
4700 Næstved 

 
Kerneområdet for stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods er skolevirksomheden. Skolen har 600 elever, 
heraf ca. 300 kostelever. Der er i alt 175 medarbejdere, heraf halvdelen tilknyttet undervisningen. 
Godset omfatter 1.050 ha skov- og landbrug med tilhørende boliger og driftsbygninger. Herlufsholm 
Kirke og Kir- kegård hører under stiftelsen, men betjener sognet. Se i øvrigt www.herlufsholm.dk for 
mere information. 

https://www.gymnasiejob.dk/jobopslag/65512
https://herlufsholm.dk/media/7812/persondatahaandbog-gaeldende-for-herlufsholm_221021.pdf
http://www.herlufsholm.dk/
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