
 
 
 
Rudolf Steiner Skolen i København søger kyndig klasseleder, med højt fagligt niveau i fagene 
dansk, historie, drama og samfundsvidenskab 
til vores 7. klasse  
 
Vi søger en dynamisk klasseleder der kan indgå i et tæt team- og forældresamarbejde omkring 
vores skønne elever i 7. klasse ( kommende 8.kl 20/21) 
 
Vi ønsker en erfaren lærer, der kan undervise på højt fagligt niveau i fagene dansk, idræt, historie, 
drama og samfundsvidenskab. Undervisningsformen er projektorienteret, og følger en fastlagt 
læreplan med plads til al din kreativitet og idérigdom, så læringen kan appellere til både hoved, 
hånd og hjerte.  
Du må evne at være vejleder for eleverne i faglige såvel som i  menneskelige forhold. 
Elever i 7. og 8.klasse deltager i en lejrskole sammen med deres klasselærer en gang om året (det 
kan være i Danmark eller udlandet). Derudover er der en række ekskursioner og projekter som 
klasselæreren koordinerer og  gennemfører. Alt sammen med fokus på at skabe spændende og 
inspirerende  undervisning.  
 
OM OS 
Vi er en moderne og progressiv Waldorfskole under de Frie grundskoler med ca. 190 elever 
fordelt på 1 spor fra 0. - 9. klasse. Vi har mange engagerede lærere, timelærere og pædagoger. Vi 
har et SFO tilbud for Bh.kl - 3.kl tilknyttet skolen ( 90 elever), og vi har en børnehave med plads til 
ca. 40 børn. 

Undervisningen hviler på et bredt fundament af både boglige, kreative, musiske  og 
håndværksmæssige fag. Vi lægger vægt på at forædle sociale kompetencer. Et tillidsfuldt 
samarbejde mellem skole og hjem er en grundsten i arbejdet omkring den enkelte elev- og 
klassernes trivsel. Morgensang, årstidsfester/ lørdagsskoler og elevkoncerter hører også til i 
vores farverige skoleliv. 

Vores forberedelse som lærere kan finde sted i teamet, hjemme eller på skolen. 

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: den 14.4 2020 

http://www.steinerskole.dk/
http://www.steinerskole.dk/
mailto:steinerjob@steinerskole.dk


Efter ansøgningsfristen  inviterer vi  løbende til samtaler, og udvalgte kandidater  inviteres til en 
anden, og uddybende samtale. 

LØN OG VILKÅR 
Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. 

---------------------------------------------------------  

Baggrundsoplysninger: 

SKOLE: 
Rudolf Steiner Skolen i København 
Engvej 139 
2300 København S 
5 minutters gang fra Metrostation 5-ørn  

KONTAKTPERSON: 
Skoleleder: 
Anne-Mette Winther 
skoleleder@steinerskole.dk 

  

 
 
 
 
 
 
 


