
 

 

 
 
 
 
 
 

Indskolingslærer til vores internationale afdeling - 
Barselsvikariat 
 
Vi søger pr 1. januar 2023 en barselsvikar på deltid til vores internationale afdeling 

(bilingualafdelingen). 

 

Vi har brug for en lærer, der er tosproget med dansk og engelsk, har erfaring med 

at undervise indskolingsbørn og kan varetage en matematikundervisning, der 

følger engelske læseplaner (Cambridge Curriculum).  

 

Du skal kunne se dig selv i følgende: 

 

 At du har en anerkendende tilgang til eleverne og gode 

relationskompetencer 
 At du har erfaring med klasserumsledelse og undervisning af 

indskolingsbørn fra 1.-3. klasse 
 At du har lyst til at indgå i et tæt samarbejde i dit klasseteam, 

årgangsteam og i din afdeling 
 At du kan motivere og skabe glæde ved læring og trivsel hos 

eleverne gennem en tydelig klasseledelse 
 

Institut Sankt Joseph 

 

På Institut Sankt Joseph lægger vi vægt på at arbejde i et professionelt og 

anerkendende miljø, hvor alle er med til at bære og tegne skolens profil. For både 

elever og medarbejdere betragter vi trivsel og højt fagligt niveau som hinandens 

forudsætninger. 

 

Institut Sankt Joseph er en katolsk skole i hjertet af Østerbro med 800 elever og 

en bredt sammensat medarbejdergruppe på omkring 100 ansatte. Skolen har både 

en dansk afdeling og en bilingual afdeling (dansk/engelsk).  

 

Vi ser os selv som en humanistisk dannelsesinstitution på katolsk-kristent 

grundlag, der ønsker at medvirke til vores børns trivsel og udvikling. Vores dejlige 

børn kommer fra mange forskellige lande; hvilket giver vores daglige skoleliv en 

positiv og inspirerende profil. Ca. 15% af eleverne har katolsk baggrund. Besøg os 

på www.sanktjoseph.dk 

 

Ansættelse 

 

Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC 

samt organisationsaftale for ledere og lærere ved frie grundskoler. 

 

Ansøgningsfrist: Søndag den 4. december 2023 

Ansættelsessamtaler: Torsdag den 8. december 2023 

Vikariatet er fra 1. januar 2023 – 18. november 2023 

Søg jobbet her: https://institutsanktjoseph.hr-on.com/show-

job/121929?locale=da_DK&sd=1     
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