
GENOPSLAG - Udskolingslærer med linjefag i 
biologi, fysik/kemi og matematik 

Årsvikariat/barselsvikariat 
 
Kongevejens Skole søger engageret lærer til udskolingen med linjefag 
i biologi, fysik/kemi og matematik til et årsvikariat/barselsvikariat 
 
Vil du være en del af en progressiv og ambitiøs skole, trives du i et solidt og 
forpligtende teamsamarbejde og vil du undervise i biologi, fysik/kemi og 
matematik i udskolingen, så er det dig, vi har brug for. 
 
Fakta om stillingen: 

• Årsvikariat/barselsvikariat på fuldtid 
• Undervisning i fagene matematik, biologi og fysik/kemi i udskolingen 
• Klasselærerfunktion - herunder arbejdet med klassens trivsel 
• Et godt arbejdsmiljø og en god arbejdstidsaftale uden fuld 

tilstedeværelse 

Vi forventer, at du som lærer: 

• Mestrer klasseledelse og besidder en naturlig autoritet 
• Kan skabe struktur og tydelige rammer 
• Er relations skabende og anerkendende i din tilgang 
• Er engageret og fleksibel 
• Har stærke it-kompetencer og erfaring med digitale hjælpemidler 
• Har lyst til at engagere dig i et givende og forpligtende teamsamarbejde 

På Kongevejens Skole har vi fokus på: 

• At udfordre elever på alle niveauer, og værdien i et godt og 
anerkendende samarbejde med skolens engagerede forældre 

• Professionelle læringsfællesskaber 
• Læsning 
• Digital dannelse 
• Inklusion og Robusthed - forebyggende trivselsarbejde. Alle klasser har 

en ugentlig trivselslektion, hvor dette arbejde faciliteres. 

_______________________________________________________________ 
Som lærer hos os vil du opleve, at der er gode muligheder for faglig og 
personlig udvikling. Du indgår, som nyansat, i et introforløb med observation 
og feedback i samarbejde med en af skolens læringsvejledere. 
 



Kongevejens Skole er en tresporet skole med SFO og Klub. Vi er 740 elever og 
ca. 50 lærere og 22 pædagoger. Vi tilbyder en god arbejdsplads med 
engagerede, humoristiske og omsorgsfulde kollegaer, en afslappet tone og et 
velfungerende samarbejde i skolens ledelsesteam, der består af skoleleder, 
viceskoleleder, pædagogisk afdelingsleder, SFO- og klubleder samt 
kontorleder. 
 
Kan du se dig selv som en del af vores skole, - så skynd dig at sende din 
ansøgning. Når du søger stillingen, er det vigtigt, at du vedlægger dit CV – 
med tydelig angivelse af dine linjefag og øvrige kompetencer, 
eksamenspapirer- samt henvisning til referencer. 
 
Du kan orientere dig yderligere om skolen på vores 
hjemmeside www.kongevejensskole.dk 
 
Ansøgningsfrist: den 15. april 2020 kl. 12.00 
 
Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte 
Susanne Carlsen 
Skoleleder 
Tlf.: 45284133 
Tlf.: 24901765 
 
Ansættelsesforhold 
Fuldtid 
 
Tiltrædelse 
1. august 2020 
 


