Herlufsholm søger medarbejdere til kostskolen
Herlufsholm har siden august 2022 været i gang med en udviklingsproces på
kostskolen, hvor en styrket indsats omkring hverdagens rammer og den enkelte elevs
trivsel er i fokus.
Det betyder, at vi skal have ansat yderligere medarbejdere på kostskolen snarest
muligt.
I arbejdet på kostskolen 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, herunder mulighed for faglig rådgivning
o Tilstedeværelse på elevgården og rådighedspligt i en særlig 11-døgns rytme,
svarende til samlet ca. 200 dage om året
o Vagt- og inspektionsturnus i weekender og på 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
kostskolearbejdet

Arbejdet på kostskolen kræver ansvarlige, tolerante og myndige voksne, der i det
daglige virke formår at integrere skolens værdisæt og fælles retningslinjer på
elevgården. Desuden er det relationelle samspil med unge mennesker samt tydelig
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kommunikation en nødvendighed. Da en del af kostskolens elever går på IB, er det
nødvendigt med gode sprogkundskaber i engelsk.
Bopælspligt i tjenestebolig med huslejebetaling efter statens regler.
Ansøgere bedes anføre, hvilke fag og skoleformer de kan undervise i. Ansøgere bedes
ligeledes oplyse, om de i forbindelse med evt. ansættelse ønsker fuldtid eller deltid.
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 6 studieretninger og IB. Der optages
kostelever fra 8. klasse.
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. Vi arbejder med det hele menneske, hvorfor der er mulighed for deltagelse i
mange forskellige fritids- og fællesaktiviteter 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.
Skolen er beliggende i et naturskønt område på Sydsjælland. De historiske bygninger er
suppleret med moderne fritidsfaciliteter, der er til rådighed for elever, medarbejdere og
deres familier.
Spørgsmål i forbindelse med stillingsopslaget rettes til kostskoleleder Susanne Geisler,
som træffes på 55753500 / 22760113.
Ansættelse efter gældende overenskomster med GL eller DLF.
Ansøgningsfrist senest 1. november 2022.
Ansøgning uploades som svar på stillingsopslaget på gymnasiejob.dk.
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