
Fredericia Realskole søger lærer i 

matematik, madkendskab og idræt 
i indskolingen og på mellemtrinnet 

 

Én af skolens lærere går på barselsorlov, og derfor søger vi en engageret lærer, som kan varetage jobbet fra 

midt i juni 2018 og forventeligt et stykke ind i 2019. Vi håber at få stillingen besat i juni, men vi kan vente på 

den rette til august. 

 

Stillingen indeholder pt. flg. undervisningsopgaver: 

 Matematik i 2., 3. og 5. klasse – 15 lektioner/uge 

 Madkendskab på 5. årgang – 4 lektioner/uge 

 Idræt på 3. og 5. årgang samt svømning på 4. årgang – 6 lektioner/uge 

 Støtte i matematik – 1 lektion/uge 

I alt 26 ugentlige undervisningslektioner med dertil hørende forberedelse, samarbejde og øvrige 

læreropgaver. 

 

Du er lærer med stort L; Du trives i lærerjobbet og er glad for at undervise. Du er fagligt dygtig, og du er 

engageret i fagene og i eleverne. Du kan ”smitte” eleverne med din glæde, og du kan lede elevernes 

læreprocesser gennem kompetent og motiverende undervisning.  

Som udgangspunkt er du læreruddannet - alternativt lærerstuderende på 3.-4. årgang eller har indsigt i 

pædagogik og fagenes didaktik gennem anden uddannelse og erfaring. 

 

Hos os på Fredericia Realskole møder du en skole med fokus på elevernes læring og trivsel. 

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 

bærbare computere. På 0.-4. årgang inddrager vi iPads i undervisningen. 

Fredericia Realskole er en fri grundskole med 560 elever fordelt på to spor fra børnehaveklasse til 4. klasse, 

3 spor fra 5. til 9. klasse samt 10. klasse. Klassekvotienten er på 20 til og med 4. klasse, 22 fra 5. klasse og 24 

i 8.-9. klasse. 

 

Lærernes arbejdstid er fleksibelt 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. 

 

Læs mere om skolen på www.fredericia-realskole.dk – Under fanen ”Selvevaluering” finder du en 

grundig beskrivelse af, hvordan vi ser os selv som skole. 

Lyder stillingen og Fredericia Realskole som noget for dig, så ring og få en snak med Konstitueret 

skoleleder Pernille Aarøe Petersen på skolens telefon 75 92 07 20. 

 

Er du velfunderet i matematik og har mod og gejst til at undervise i idræt og madkendskab, hører vi meget 

gerne fra dig. 

Der er tale om en midlertidig ansættelse på fuld tid. Ansættelsesperiode: 11. juni 2018 og forventeligt et 

stykke ind i 2019. Alternativt kan tiltrædelse ske efter sommerferien med start 6. august 2018. 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 

 

Ansøgningsfrist: 

Vi skal have din ansøgning i hænde senest tirsdag den 22. maj 2018 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 22. 

 

Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis sendes til:  

Fredericia Realskole, Købmagergade 72, 7000 Fredericia 

Vi modtager gerne ansøgninger på mail: fr@fruv.dk 

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

