
                                                                                                                                    

Er du vores nye barselsvikar på Bredballe Privatskole? 
 

Bredballe Privatskole er en skole i rivende udvikling. Vi har nu eksisteret i fem år, og elevtallet har rundet 

de 170 elever. Vi oplever en stor interesse for skolen. Fremtidsplanerne er på plads, både de 

overordnede faglige rammer, samt de driftsmæssige. I dette skoleår har vi indviet vores nye multihal. 
 

Vi søger derfor en engageret, stabil og dygtig linjefagslærer med fagene matematik og 

fysik/kemi, da vores dygtige udskolingslærer skal på barsel. Vi søger derfor en lærer, der 

brænder for de naturfaglige fag.  

 

Du skal ønske at:  

 

Se dine elever udvikle sig både fagligt og socialt, til selvstændige mennesker der selv tager del i ansvaret 

for deres læring, og bliver bevidste om netop deres potentiale. 

  

Du skal som underviser have noget på hjerte både fagligt og socialt i dit samspil med eleverne 

 

Arbejde selvstændigt med dine faglige områder og føre eleverne til afgangsprøve i dele af 

naturfagsprøven i samarbejde med fysik/kemilæreren samt i matematik. 

 

Være en aktiv del af lærerteamet fra førskolen til eleven forlader skolen. Vi løfter i flok, og er alle en 

”voksen” i alle vores elevers dagligdag og forgår som eksempel i den rolle. 

 

Du vil få: 

 

Stor indflydelse på at videreudvikle og stabilisere den ”røde tråd” i de faglige og pædagogiske 

rammer for skolen. Dette foregår i tæt samarbejde med kollegaer, forældre og bestyrelse, med 

udgangspunkt i vores tre værdier 

 

• Faglighed 

• Trivsel 

• Personlig udvikling 

 

Dette er stillingen for dig, hvis du gennem indflydelse ønsker at bidrage til skolens fortsatte 

udvikling, er energisk, faglig dygtig, god til at samarbejde, kan skabe gode relationer til vores 

elever og ikke er bange for at komme ud af din komfortzone en gang i mellem. 

 

Vi tilbyder en skole med en god atmosfære og et godt samarbejdsmiljø, hvor der er tillid til 

lærerne, og derfor kan du planlægge din forberedelse, som det passer ind i din hverdag.  

 

Stillingen er en 80% stilling, hvilket svarer til 20-21 lektioner. Stillingen indeholder følgende 

fag: fysik/kemi i 7.,8.,9. klasse samt matematik i 6. klasse og 9. klasse.  

 

Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: www.bbps.dk 

 

Du er også velkommen til at kontakte os. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Henriette Langkjær   Bjarne Svendsen 

 

http://www.bbps.dk/


2364 2720 hl@bbps.dk  2468 4816 bb@bbps.dk 

Skoleleder   Næstformand 

 

Ansøgningsfrist: 1./4. 2020, men vi indkalder løbende til samtale. 

Opstart:  pr.18./05.2020 
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