
Fredericia Realskole søger lærer til  

Naturfag og Matematik  

 

Én af skolens dygtige matematik- og naturfagslærere har søgt nye 

udfordringer efter ferien, og derfor søger vi hans afløser. 

 

Du er lærer med stort L 
Du vil sammen med os lave god skole med fokus på faglig læring, trivsel og 

motivation.  

Du trives i lærerjobbet, er engageret, fagligt dygtig og glad for dine fag. 

Du kan ”smitte” eleverne med din glæde, og du kan lede elevernes læreprocesser 

gennem kompetent og motiverende undervisning. 

Som kollega er aktivt samarbejde og videndeling med skolens øvrige pædagogiske 

personale og ledelse for dig en naturlig del af lærerjobbet. 

 

Fredericia Realskole er en fri grundskole med 570 elever fordelt på to spor fra 

børnehaveklasse til 4. klasse, 3 spor fra 5. til 9. klasse samt to 10. klasser. 

Klassekvotienten er på 20 til og med 4. klasse, 22 fra 5. klasse og 24 i 8.-9. klasse. 

På 8.-10. klassetrin arbejder vi med niveaudeling i fagene matematik, engelsk og 

tysk. Skolen har egen SFO for elever i 0.-3. klasse. 

Fredericia Realskole er en boglig skole, hvor børn og voksne omgås hinanden med gensidig respekt, 

og det er vigtigt for os, at trivslen er høj hos såvel elever som ansatte.  

Vi vil være førende på inddragelse af it i undervisningen, og alle vores elever i 5.-10. klasse arbejder 

på egne medbragte iPads/bærbare computere. Til eleverne i 0.-4. klasse har vi iPads i klassesæt. 

 

Lærernes arbejdstid er tilrettelagt med eftermiddage mandag/onsdag til mødevirksomhed, 

samarbejde og fælles forberedelse på skolen samt en del tid til individuel forberedelse og fordybelse, 

hvor den enkelte lærer kan vælge at arbejde på skolen eller hjemme.  

 

Vi har en velfungerende tutorordning for nyansatte. 

 

Den ledige stilling som matematik- og naturfagslærer 

 

Stillingen er en fast fuldtidsstilling indeholdende flg. undervisningsopgaver i skoleåret 2016/17: 

 

 Matematik på 8. og 10. klassetrin 

 Fysik/kemi, biologi og geografi i en 7. klasse 

 Biologi og fysik/kemi på 8. årgang 

 Biologi og geografi i en 9. klasse 

 Naturfaglige valgfag (Inventor’s Lab og Natur & Kultur) på 7.-8. klassetrin 
 

Er du fagligt velfunderet i ovennævnte fag, hører vi meget gerne fra dig. Fortæl os om dig selv og 

hvad du kan tilbyde som lærer på vores skole – også de kompetencer, som ikke er nævnt ovenfor.  

 



Læs mere om skolen på www.fredericia-realskole.dk 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Viceskoleleder Pernille Aarøe 

Petersen på telefon 21 49 15 34 eller på e-mail: pernille.aa.petersen@skolekom.dk 

 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 

 

Tiltrædelse: Stillingen er ledig til besættelse fra 1. august 2016 eller snarest muligt derefter. 

 

Ansøgningsfrist:  

Vi læser ansøgninger løbende, så tøv ikke med at sende os din ansøgning. Vi skal dog have 

ansøgningen i hænde senest mandag den 15. august 2016 kl. 12.00. 

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 24. august 2016. 

 

Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis sendes på e-mail til Viceskoleleder Pernille Aarøe Petersen 

på pernille.aa.petersen@skolekom.dk 

http://www.fredericia-realskole.dk/

