
 

DYHRS SKOLE 
Børnehaveklasseleder 

 

Har du lyst til at være en del af en skole, hvor faglig udvikling, samarbejde og 

hjælpsomhed prioriteres højt, så grib chancen nu og send os en ansøgning. 

 

Pr 1. april 2021 - eller gerne tidligere - søger vi ny børnehaveklasseleder. Har du den 

nødvendige pædagogiske uddannelse og gerne også erfaring, har vi de spændende 

rammer, som du kan udfolde dig i. Vi har særligt indskolingshus med egen skolegård 

for 0.-1. klasse, og primærpædagog er med i børnehaveklassen i 12 lektioner ugentligt. 

Skolen har laptop, mobiltelefon og personlig arbejdsplads til hver enkelt samt 

activeboards i alle klasse- og faglokaler.  

Du vil om ønsket også kunne have undervisning i indskolingen. 

Dyhrs Skole er en selvejende institution med 40 lærere og 681 elever, hvoraf godt 230 

børn er en del af skolens velfungerende SFO. Skolen er en både dynamisk og 

traditionsrig skole, der har fokus på de tre vigtige lærerkompetencer: klasseledelse, 

relationskompetence og fagdidaktisk kompetence, og med fem værdier, der danner 

afsæt for hele skoledagen: Kvalitet; Ordentlighed; Forpligtende Fællesskab; 

Traditioner og Glæde. 

 

Personlig profil:   Vi kan tilbyde: 

      

- du er en fagligt dygtig lærer  - en levende og aktiv skole 

- du er aktiv og engageret i skolens - et godt og positivt arbejdsmiljø 

  udvikling    - fagligt velfunderede kolleger  

- du er samarbejdsorienteret og  - god sparring og introordning 

  har mod på pædagogisk udvikling - høj prioritering af undervisning og    

- du lægger vægt på trivsel, ud-    kompetenceudvikling 

  fordringer og ansvar   - en aktiv og positiv forældrekreds 

- du er i besiddelse af en sund humor - et stabilt elevtal  

  og et godt humør   - en sund økonomi 

- du er en god rollemodel   

 

Øvrige oplysninger:   

Se skolens hjemmeside: www.dyhrs-skole.dk. 

For yderligere oplysninger kan skoleleder Karin Tellerup Have kontaktes på skolen på 

tlf. 5852 0655 eller privat 2819 4819, viceskoleinspektør Gert Rosenberg privat  

3029 9443. 

Ansættelse sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og 

LC/OC samt organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie 

grundskoler. 

Dyhrs Skole indhenter straffeattest. 

 

Ansøgning mrk. "Børnehaveklasseleder” bilagt alle relevante oplysninger, anbefalinger 

og eksamenspapirer sendes til kontor@dyhrs-skole.dk eller til Dyhrs Skole, Sct. 

Mikkelsgade 1, 4200 Slagelse senest den 22. februar kl. 12.00. Ansættelsessamtaler 

forventes afholdt torsdag den 25. februar.                            
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