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Lærere søges 

 
Vi har brug for et par lærere, der har kompetencer til at undervise i hhv. indskolingen og 
udskolingen.  
 
Undervisningsopgaven er i et team med andre lærere og pædagoger, som i fællesskab skaber 
rammen for både undervisning og den behandlingsmæssige indsats. Du vil naturligvis indgå i 
teammøder med mulighed for sparring og supervision.  
 
Fjordskolen er et socialpædagogisk dagbehandlings- og skoletilbud til børn og unge, som ikke kan 
indgå i et normalt skolemiljø. Vores målgruppe er børn med diagnoser, herunder blandt andet 
autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, ADD, OCD, Oppositionel adfærdsforstyrrelse, 
skolevægring mv. 
 
Vores vision er at bidrage til at styrke elevernes glæde ved at lære. Gerne i et omfang så en 
afgangsprøve efter en årrække kommer indenfor rækkevidde. Derudover ønsker vi at finde og 
udvikle elevernes personlige ressourcer og kompetencer så de bliver livsduelige og 
selvforvaltende i eget ungdoms- og voksenliv. 
 
Vi ønsker os en faglig dygtig lærerkollega, som har lyst og vilje til at bidrage til vores vision.  
 
Måske er det dig? 
 
 Vi hører meget gerne fra dig hvis du:  
 

• Er lærer og har erfaring eller viden indenfor specialundervisning og specialpædagogik 

• Trives i samarbejdsfeltet, som du tilgår med lige dele faglighed, humor og uhøjtidelighed 

• Ser supervision og sparring som et bidrag til at du balancerer i jobbet 

• Kan skriftliggøre din pædagogiske praksis i statusudtalelser og elevplaner 

• Er personlig robust og har overskud til at bære ansvaret for den relationelle kontakt til 
eleven 

• Er tålmodig og kan spotte selv små fremskridt med glæde!  
 
Vi tilbyder dig: 

• En spændende lærerstilling der udfordrer og udvikler 

• Et tværfagligt kollegialt fællesskab hvor der er højt til loftet 

• En ledelse der er tæt på praksis 

• Mulighed for at præge en skole i rivende udvikling 

• En travl skolehverdag som bliver kittet sammen af humor, gå på mod og fagligt 
engagement 

 
Stillingerne er med opstart snarest muligt Ansættelsessamtaler afholdes løbende.  
 
Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål eller ønsker at kigge forbi. Og 
ellers modtager vi din ansøgning på job@fjordskolen.dk  
 
Ulrik Augustsen-Jensen, skoleleder   Linda á Kamarinum, pædagogisk leder 
uj@fjordskolen.dk mobil: 28185802  lj@fjordskolen.dk mobil 30553485 
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