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Jyderup Private Heldagsskole søger lærer 
Jyderup Private Heldagsskole har brug for en robust og dynamisk lærer til opstart snarest 

eller 1. februar 2020, som har energi og lyst til at medvirke med, at videreudvikle Jyderup 

Private Heldagsskole i de fastlagte pædagogiske spor, der har gjort os til et anerkendt 

dagbehandlingstilbud. Vi er en veluddannet medarbejderstab på 29 personer, der i 

dagligdagen arbejder tæt sammen i selvstyrende teams. Vi modtager supervision og indgår i 

anerkendende fællesskaber i arbejdet med vores elever.  

Den ledige stilling er i en mellemtrins klasse med 7 elever, hvor der er tilknyttet 2 lærere og 

en pædagog.  

 

Om os: 

- Vi er et dagbehandlingstilbud for børn og unge med særlige behov.Vi har omkring 50 elever 

fra 0-10 klasse. 

- Lærere, pædagoger og øvrige ansatte arbejder i selvstyrende teams 

- I fællesskab varetages undervisning og behandling.  

- Lærere og pædagoger modtager ofte supervision af vores dygtige supervisor.  

- Friluftsliv og socialpædagogiske aktiviteter er grundstenen i skolens virke. 

- Den faglige undervisningsindsats vægtes højt. 

- Hverdagen er med tydelig struktur, synlig grænsesætning og anerkendende relationer. 

- God personalepleje og sundhedsforsikring. 

 

Du: 

- Er læreruddannet og har gerne erfaring indenfor området. 

- Har gerne dansk på linjefag, men mod på undervisning i en bred fagrække.  

- Har måske særlige kompetencer i friluftsliv, musik eller idræt. 

- Er indstillet på at skulle udfærdige statusrapporter 2 gange årligt.  

- Er igangsætter, klippefast, fleksibel og pålidelig. 

- Har humor og et godt humør. 

- Er i stand til at arbejde med gruppedynamikker og klasseledelse. 

 

Mere info: www.jphel.dk  

 

Som ansøger ser vi gerne du besøger os eller ringer og får en snak. Der indhentes 

børneattest.  

 

Leder, Kasper Martensen, 50 71 50 70. Eller Skoleleder Laila Holte, 53 77 51 71 

Ansøgning fremsendes inden d.13. december 2019 til kontakt@jphel.dk. Samtaler d. 19. 

december 2019.  
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