Vil du være musik- (og matematik) lærer på Danmarks ældste lilleskole?
Den lille Skole er en moderne lilleskole med et stærkt og rodfæstet værdigrundlag.
Vi har en rigtig god forældreopbakning og er i en sund udvikling på alle områder.
De praktiske og æstetiske fag er højt prioriterede på skolen, og derfor spiller musikken en
helt central rolle i børnenes skoleliv - sammen med teater, billedkunst, madkundskab og
bevægelse.
Efter 38 år på skolen trækker vores evigt unge musikkraftværk, Jørgen, stikket ud af
forstærkeren og går på pension.
Vi har derfor brug for et nyt musikalsk (læreruddannet) kraftværk, som sammen med vores
andre musiklærere, vil være med til at videreføre skolens stærke traditioner for rytmisk
musik.
Alle lærere på skolen underviser 25 lektioner om ugen, og skemaet kommer i første
omgang til at indeholde 8-14 lektioners musik (afhængig af perioden på året).
Ud over det består skemaet af matematik og tematimer.
Alle skolens lærere indgår i den samlede fagfordeling, og det er derfor ikke usædvanligt at
have opgaver hos både de yngste og de ældste elever. Du skal derfor synes, det er
spændende at arbejde med forskellige aldersgrupper.
Ud over klasseundervisning arbejder vi meget sammen på tværs af fag og klasser, og du
skal derfor have lyst til at være med til at planlægge, udføre og evaluere en del af
undervisningen sammen med dine kollegaer.
Vi forestiller os, at du har mange ”strenge” at spille på, men du skal
grundlæggende:
•
•
•
•
•
•

Elske musik og brænde for at tænde samme gnist hos dine elever.
Være rigtig god til at tænke dine fag ”ud af boksen” og ind i nye sammenhænge gerne via kreative/ikke konventionelle tilgange.
Have særligt gode kvalifikationer i musik og matematik, men også kunne undervise
i andre fag, herunder fx natur/teknik.
Have mod på at indgå i både teaterforløb og andre særlige forløb – og tage på
lejrskole hvert år.
Have gode samarbejdsevner og kunne trives i en dynamisk og travl hverdag, hvor
vi er afhængige af, at alle byder ind.
Have lyst til at bruge din lærerfaglighed til at udvikle skolen og turde afprøve nye
tilgange til din undervisning.

Vi lægger vægt både på den enkelte lærers personlige og faglige udvikling, og på vores
fælles udvikling som personalegruppe. Lærerne efteruddanner sig derfor løbende i
individuelle forløb, ligesom vi har faste udviklingsdage for det samlede personale indlagt i
skolens årsplan.
Vi prioriterer den pædagogiske debat på skolen højt, og vi tager aktivt stilling til den
skoleverden, som omgiver os. Dette er medvirkende til at fastholde en kreativ, engageret
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og medlevende arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling – og hvor der er
mening bag de valg vi træffer, og de handlinger vi foretager os.
Vi har et godt kollegialt klima og en fleksibel arbejdstidsmodel. Der er stor nysgerrighed og
pædagogisk diskussionslyst blandt personalet, samt et fælles ”drive” som handler om
lysten til at give eleverne et solidt fagligt og menneskeligt fundament at stå på.
For os går dannelse og uddannelse hånd i hånd, og vi har derfor en høj og veldefineret
sammensat faglighed, hvor såvel den boglige, som den praktiske, kreative og musiske
tilgang til undervisningen vægtes højt.
Vi er Danmarks ældste lilleskole, og vi ligger tæt ved Stengården Station i Bagsværd i
atmosfærefyldte bygninger med en stor dejlig have til.
Vi er en fuldt udbygget et-sporet skole med godt 230 børn og 28 ansatte.
Vi tilbyder en god og spændende arbejdsplads, som helt sikkert kræver en del, men som
også giver rigtig meget igen!
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse d. 1. august 2019. Der er dog mulighed for at
aftale en ansættelsesgrad på 80%, hvis den rette ansøger ønsker det.
Ansøgningsfrist d. 8. maj kl.12.00. Der vil være ansættelsessamtaler i uge 20. Ansøgning
sendes pr. mail til følgende adresse: dls@denlilleskole.dk og mærkes ”Ansøgning”.
Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
For yderligere oplysninger kontakt lærer/TR Mette Kikkenborg på tlf.: 40 93 66 51, eller
skoleleder Simon Møller Petersen på skolens tlf.: 44 98 39 26.
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