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Er du vores nye indskolingslærer eller pædagog? 

 

Davidskolen søger en lærer til indskolingen samt en ansat, der brænder for at arbejde med elever med særlige 

behov. Stillingerne er faste og kan besættes med fuldtid eller deltid pr. 1.8. 2022. Davidskolen er en lille kristen 

friskole i Aakirkeby, midt på Bornholm, med knap 200 elever fordelt på 0. – 9. klasse.  Vi tilbyder en dejlig 

arbejdsplads på en skole, der prioriterer trivsel og faglighed højt. Skolen er inde i en spændende periode med 

nye pædagogiske tiltag. 

Vi søger: 

- en dansklærer, der brænder for indskolingsdansk samt almindelige skolefag. Engelsk i indskoling og på 
mellemtrinnet vil være et plus, men andre fagkombinationer er også mulige. 

- en lærer, der skaber tydelige rammer for eleverne og som støtter dem i en god udvikling. 
- en underviser, hvor dannelse og uddannelse følges ad. 

Vi søger også: 

- en pædagog eller lærer med interesse for støttekrævende elever. 
- en medarbejder, der brænder for at være pædagogisk og faglig støtte for elever med udfordringer. 
- en medarbejder, som også kan være en ressource i teamet omkring klassen. 

Vi har (og tilstræber): 

- undervisning på højt fagligt niveau. 

- plads til det kreative og det praktiske i fagene. 

- elever, der tager medansvar for egen læring og arbejder med i forhold til at skabe et trygt klassemiljø. 

- nært forældresamarbejde.  

- plads til nogle elever med særlige vanskeligheder. 

- egen bus, så der er gode muligheder for at tage på tur med eleverne. 

Vi forventer af dig: 

- at du deler Davidskolens kristne værdigrundlag, og at du vil medvirke til, at det fastholdes som en naturlig 

del af skolens hverdag. 

- at du har en relevant uddannelse. 

- at du aktivt vil medvirke til at gøre Davidskolen til en endnu bedre skole. 

 

Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Kontakt gerne skoleleder Jørgen 
Kjøller Petersen (5041 7903) eller viceskoleleder Berit Noer for at høre nærmere. Ansøgninger skal sendes på mail 
til JKP@davidskolen.dk senest mandag d. 28. marts. Der afholdes jobsamtaler løbende.  
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