
 

 

Klasselærer til Rudolf Steiner Skolen i København 

Vi søger en fagligt velfunderet, kunstnerisk og engageret lærer til vores kommende 1.klasse, gerne med en 
erfaring med/ interesse for waldorfpædagogik. 
Tiltrædelse den 1. august 2019. 
 
OM DIG  
Vi søger en faglig dygtig og passioneret lærer. Du skal være en indlevende fortæller, da undervisningen i høj 
grad baseres på narrative eventyrfortællinger.  
Du skal kunne undervise i regning  på indskolings niveau, og formidle undervisningen på en kunstnerisk 
måde. Dertil vil du undervise i håndarbejde, musik (fløjte) og i de øvrige kreative fag (maling og 
formtegning). Der undervises både i tysk og engelsk fra 1.klasse, og det forventes, at klasselæreren selv 
står for undervisningen af mindst det ene sprog i 1.klasse.  
Vi søger en underviser, som formår at gennemføre klasseledelse, og står for et engageret 
forældresamarbejde. Du vil blive tilknyttet skolens indskolingsteam. 
 
OM OS 
Vi er en fri grundskole med ca. 180 elever fordelt på 1 spor fra 0. - 9. klasse. Vi har mange engagerede 
lærere, timelærere og pædagoger. Vi har en SFO fra bh.kl - 3.kl tilknyttet skolen, og vi har en børnehave 
med plads til 38 børn. 
Undervisningen hviler derfor på et bredt fundament af både boglige, kreative og håndværksmæssige fag. 
Vi lægger også vægt på at forædle sociale kompetencer. Et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er 
en hjørnesten i arbejdet for det enkelte elevs- og klassernes trivsel. Morgensang, årstidsfester/ 
lørdagsskoler og elevkoncerter hører også til vores farverige skoleliv. 
  
Vores forberedelse som lærere kan finde sted i teamet, hjemme eller på skolen. 
Vi har et ugentligt praktisk-pædagogisk lærermøde, som vi ser frem til, at vores nye kollega med sine 
kvaliteter også bliver en givende del af. 
  
Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os 
endelig for nærmere information – læs også nærmere på vores hjemmeside www.steinerskole.dk 
  
ANSØGNINGEN SENDES TIL: 
Du er velkommen til at sende din ansøgning online til steinerjob@steinerskole.dk 
Vedhæft venligst din ansøgning dit CV, referencer og dit uddannelsesbevis. 
  
ANSØGNINGSFRIST: 
Ansøgningsfrist: 31. marts 2019 
Samtaler: tirsdag, den 9.april 2019 
  
  
LØN OG VILKÅR 
Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.  

http://www.steinerskole.dk/


 
 
--------------------------------------------------------- 
  
 
Baggrundsoplysninger: 
  
SKOLE: 
  
Rudolf Steiner Skolen i København 
Engvej 139 
2300 København S 
5 minutters gang fra Metrostation 5-øren 
  
KONTAKTPERSON: 
Skoleleder: 
Anne-Mette Winther 
skoleleder@steinerskole.dk 
 


