
 

 

Taastrup Realskole søger lærer i matematik, engelsk og historie. 

Er du en lærer der elsker at undervise børn og som brænder for lærerjobbet, så har vi en fantastisk skole, et 

skema til dig med primært matematik, engelsk og historie samt nogle glade forventningsfulde børn der står 

klar. Du skal undervise i matematik i en 4. klasse og med potentiel mulighed for klasselærerfunktionen dér, 

to 4. klasser i engelsk og to 7. klasser i historie. Derudover byder skemaet på en smule idræt samt et par 

billedkunsttimer. 

Om Taastrup Realskole: 
Vi er en stor privatskole beliggende i Høje Taastrup kommune med godt og vel 700 elever. Vi er en skole 
der markerer os ved at have en stærk faglig profil og med den klare værdiorientering, at børnene – i et tæt 
forpligtende samarbejde med forældrene -skal opdrages til at blive målbevidste og ansvarlige 
samfundsborgere og i øvrigt skal gives en sund og god opdragelse i kristen, dansk ånd. 
 
Vi er i udgangspunktet en afdelingsopdelt skole med en indskoling, mellemtrin og en udskoling. Vi finder 
det dog afgørende vigtigt, at skolen både over for eleverne, forældrene men også for personalet fremstår 
som en enhed, således at alle parter på skolen kan spejle sig i vores fælles værdiorientering. Med vores 
godt og vel 100 årige historie på bagen, er vi en skole med traditioner. Dem hviler vi i, men vi finder det 
også helt afgørende, at de gøres til genstand for refleksion og videreudvikling, således vi også bringer 
traditionerne ind i nutiden og femtiden, der fortsat kan sikre, at de har en aktuel og relevant rolle at spille 
for os.   
 
Ansættelsen sker iht. den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for 
ledere, lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Central-
organisation. 
 
Stillingen er ledig til besættelse allerede fra den 1.8-2016, men kan også tiltrædes 1. september.  
 
Besøg os på www.taastruprealskole.dk  og evt. ring på 30344214 hvis du har spørgsmål til skoleleder 
Kennet Hallgren. 
 
Din ansøgning bedes sendes til KEH@t-r.dk og skriv ”ansøgning til lærerstilling” i emnefeltet.  
 
Ansøgningsfrist den mandag den 22.8-2016 kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler: gerne så hurtigt som muligt – aftales nærmere. 
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