
 

DYHRS SKOLE 
Naturfagslærer 

 

Nu har du muligheden for at blive en del af en skole, hvor høj faglighed, engagement, 

samarbejde og hjælpsomhed prioriteres højt.  

Har du lyst til at være en del af Dyhrs Skole, så grib chancen og send os en ansøgning. 

 

Pr. 1. april eller snarest derefter søger vi en lærer med to eller flere linjefag inden for 

det naturfaglige område. Har du den nødvendige uddannelse i og erfaring med 

undervisningen i disse fag, har vi de spændende rammer, som du kan udfolde dig i – 

herunder topmoderne faglokaler. Vi har activeboards i alle klasse- og faglokaler. 

Skolen har laptop, mobiltelefon og personlig arbejdsplads med hæve-sænkebord til 

hver enkelt lærer. 

Dyhrs Skole er en selvejende institution med 684 elever og 40 lærere.  Skolen er en 

spændende, dynamisk skole, der har fokus på klasseledelse, målstyret undervisning og 

feedback, og hvis fortsatte udvikling du vil blive en del af.   

 

Personlig profil:   Vi kan tilbyde: 

      

- du er en fagligt dygtig og ambitiøs 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 i    

- du har en anerkendende tilgang til    linjefag 

  børn og voksne   - en aktiv og positiv forældrekreds 

- du har humor og et godt humør  - engagerede og interesserede elever  

- du er en god rollemodel  - arbejdstid med fleksmulighed 

 - en stærk økonomi  

 

Øvrige oplysninger:   
Se evt. 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 og viceskoleleder Gert Rosenberg kan kontaktes 

på tlf. 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. "Lærer” bilagt alle relevante oplysninger, anbefalinger og 

eksamenspapirer sendes til Dyhrs Skole, Sct. Mikkelsgade 1, 4200 Slagelse eller på 

kontor@dyhrs-skole.dk snarest, dog senest tirsdag den 20. februar.  
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