
                            Waldorfskolen i København 
  

 København, den 18.8.2020 
 
Klasselærer til 3. klasse 
 
Vores søde kollega har søgt nye veje. Derfor mangler vores skønne 3. kl. en faglig kompetent og 
dygtig klasselærer, gerne med start pr. 1. okt. 2020.  
 
 Du skal være en indlevende fortæller og kunne formidle fagene på en helhedsorienteret måde, 
som inddrager både det boglige og  kunstneriske samt bevægelse og leg  i undervisningen.  
Udover dansk og matematik skal du kunne dække undervisningen af de fleste andre fag i 3.klasse. 
Der undervises både i tysk og engelsk fra 1.klasse, og det forventes, at klasselæreren selv står for 
undervisningen af mindst et sprogfag. 
Vi søger en klasselærer, der formår at have et tæt og engageret forældresamarbejde. Du skal 
have kendskab til eller være villig til at sætte dig ind i Waldorf/steinerpædagogikken. Du vil få 
mulighed for mentortimer fra en erfaren steinerlærer. 
 
Du får:  

● En skøn klasse med søde og læreivrige elever med gode og hjælpsomme forældre. 
● Engagerede kolleger der tager ansvar, og gerne hjælper til.  
● Stor indflydelse på egen arbejdsgang.  
● Valgfrit om forberedelse foregår hjemme eller på skolen. 
● En hyggelig, lille skole hvor der ikke er langt fra tanke til handling.  
● Stor medindflydelse på skolens liv og udvikling. 
● Mulighed for uddannelse og kurser i waldorf undervisning og pædagogik. 

 
 
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 danne og uddanne eleverne til hele, frie 
mennesker. 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. 

 



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: 
06.09.2020 

Vi  inviterer til samtaler efterfølgende. 
Udvalgte kandidater  inviteres til en anden, og uddybende samtale. Afholdes i uge 37. 

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 
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