
Stilling til januar og barselsvikariat parat til marts! 

 

Da én af vore dygtige lærere er syg på ubestemt tid, og en anden er i 

særdeles lykkelige og dejlige omstændigheder, har vi snart to gode 

stillinger til besættelse. 

  

Den første mulighed er et job som dansk- og billedkunstlærer (kan du også 

fransk, er det bare mere end perfekt!). Det er timer primært i indskoling og 

lidt på mellemtrin; nå, ja, så er der lige det franske, men 1. prioritet er 

dansk og billedkunst.  

Stillingen er til besættelse snarest mulig, og i første ombæring frem til 

sommer, men for den rette vil der være stor mulighed for at fortsætte. 

  

Den anden mulighed drejer sig om matematik, natur/teknik samt idræt. 

Også her timer i indskoling samt mellemtrin, dog med idræt også hos de 

store. 

Stillingen skal besættes pr. 1 marts, og vi går ud fra, at det som sædvane 

ved barsel er en etårig affære. Igen: for den rette behøver vore døre ikke 

bagefter at være lukkede. 

 

Vi vil gerne have det hele dækket ind så godt som muligt; vilje, evne og 

kombination af disse er ret meningsdannende for et godt lærerarbejde! Det 

væsentlige er, at vi ansætter to, der kan lide vores skole, og hvor vi er 

trygge ved hinanden. Dog vil nogle relevante linjefag være en fordel. 

Umiddelbart er begge stillinger på fuld tid. 

 

Vi er en stor, privat skole her i Taastrup – og for øvrige og mange 

oplysninger om skolen generelt henviser vi så til skolens hjemmeside. 

Vi har et dygtigt lærerkollegium, der er gode til at tage sig godt af nye 

ansigter, og ledelsen gør sit til at bakke op. På det overordnede plan har vi 

en forældrebestyrelse, der gør et stort stykke arbejde for skolen. 

Vi er en skole, hvor det er en fornøjelse at undervise og arbejde – hjertet 

og hjernen driver i samhørighed værkets veje. 

 

Børnene, vi har, er en glæde! Vi har omkring 700 af dem her, og de er 

såvel søde som dygtige; og rare at være sammen med. Vi er vel en skole til 



den boglige side og bundet i fagenes fart ud fra: Når nu børnene er her, kan 

vi lige så godt lære dem noget. 

Men: Vi har stor lyst til hele tiden at udvikle nye undervisningsformer 

alligevel!  

 

Ring meget gerne og hør nærmere – og send så ellers ansøgning og gerne 

pr mail: sanneh@t-r.dk – senest 8. januar 2015. Derefter holder vi 

samtaler.  

 

Ring til: Jørgen Korsager Green eller Michael Dam – Jensen på 43990227 

. 


