
 
 

 

 

 

 

 

ALLERØD PRIVATSKOLE SØGER FRA 1. AUGUST 2023 EN LÆRER 

TIL AT DÆKKE FYSIK/KEMI I UDSKOLINGEN. 

 

Har du linjefag i fysik? 
 
Hvis du kan svare ja på ovenstående spørgsmål, tilbyder vi en spændende stilling på en velrenommeret privatskole i 

Allerød. Vi har mange muligheder i fagfordelingen i forhold til dine andre linjefag. Vi lægger vægt på, at vores lærere 

evner at holde et højt fagligt niveau i undervisningen samtidig med, at elevernes trivsel først og fremmest er i højsæde.  

 

På Allerød Privatskole tror vi på, at et trygt miljø giver ro til at lære, til at opleve og til at undres. Alle, såvel ansatte 

som elever, skal føle sig som en del af fællesskabet. Gode faglige kompetencer skal suppleres med veludviklede 

sociale kompetencer. Forskellighed er en styrke, og alle har ret til at blive set og hørt, men samtidigt pligt til at lytte og 

respektere andres meninger. 

 

Vi leder efter en underviser, som brænder for at undervise i sine fag. En person som både kan stå alene, men som også 

i mange sammenhænge holder af at samarbejde og være en del af et team. Du skal være pædagogisk, didaktisk og 

fagligt velfunderet og interesseret. Med en stilling hos os, får du rig mulighed for at præge den naturvidenskabelige 

retning sammen med resten af lærerne i naturfagsteamet. 

 

Vi tilbyder: 

• Fast skema som lægges en gang om året. 

• Én fast ugentlig mødedag – derudover styrer du selv hvordan og hvornår, du forbereder dig. 

• Særdeles gode undervisningsfaciliteter og meget motiverede elever bakket op af ressourcestærke forældre. 

• En stilling hvor din forberedelsestid prioriteres højt, idet vi anerkender, at undervisning af høj kvalitet kræver 

god forberedelse. 

Lidt om os: 

Den 8. august 2016 åbnede Allerød Privatskole dørene for første gang og bød 207 elever velkommen. Siden da er der 

kommet flere elever og mere personale til, og i dag rummer skolen 479 elever og 61 ansatte fordelt i vores SFO, 

skoledel, køkken og administration. 

 

Er du en ildsjæl med energi og lyst til at være med til at præge og videreudvikle en forholdsvis ny skole, er det måske 

dig, vi har brug for. 

 

Løn fastsættes efter gældende overenskomst. Der indhentes børneattest, og der skal fremvises straffeattest. 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos skoleleder Mikkel Løvenhøj på tlf. 22182627 samt på www. 

alleroedprivatskole.dk 

 

Ansøgning sammen med relevante dokumenter sendes til skolelederen på mail job@alleroedprivatskole.dk senest den 

23. april 2023. Der indkaldes til samtaler umiddelbart derefter.  
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