
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELMS SKOLE I KORSØR SØGER ENGAGERET OG 

FAGLIG KOMPETENT LINJEFAGSUDDANNET LÆRER I 

MATEMATIK, FYSIK og gerne TYSK 
Kan du lide at have indsigt og medindflydelse, og at der sjældent er langt fra idé til udførelse, så vil du trives 

på Helms Skole. På skolen er vi mange ildsjæle, der brænder for det, vi laver. Vi får gode ideer, vi ser 

elevernes faglige og sociale trivsel som vores kerneopgave, og vi er nysgerrige på dine tanker. Vi værner 

også om vores værdier og traditioner – de er vores rygrad i fællesskabet, og det vi tror på.  

Vi søger en uddannet lærer med glæde i at gøre en forskel for eleverne – og vil sammensætte det bedst 

mulige skema på 25 lektioner for dig med;  

• tydelig klasseledelse i bagagen 

• stabil og absolut faglig stærk  

• kompetencer inden for matematik i mellemskolen & udskoling og evt. indskoling  

• gerne tysk  - som eksamensfag 

• fysik og/eller geografi/biologi 

• gerne musik som valgfag eller idræt på alle klassetrin 

Vi ønsker os en kollega med erfaret pædagogisk og didaktisk indsigt, og et menneske der er klar til at indfri 

vores ønsker om et højt fagligt niveau – både i det kollegiale samarbejde som i undervisningen. Vi forventer 

du er en aktiv medspiller i samarbejdet med forældrene og dine kommende sparringspartnere – kollegaer 

på lærerværelset, i skolens SFO, teknisk personale og skolens samlede ledelse. 

Helms Skole er en privatskole, grundlagt i 1865. Skolen har 25 engagerede fastansatte medarbejdere, heraf 

12 lærere. Vi har 200 elever fra 0. klasse til 9. klasse, og klassekvotienten er på 22 elever. Skolen har også 

SFO for børn i 0.-3. klasse.  

Helms Skole prioriterer faglighed meget højt, og ser gerne faglighed i sammenhæng med faglig vægt i både 

den boglige faglighed, og i P-fag. Vi tror på den ligeværdige samtale mellem elev og lærer, og værdsætter i 

alle henseender en god tone på arbejdspladsen. Vi reflekterer, debatterer og handler med fokus på vores 

fælles arbejdsplads – både for elever og medarbejdere.  Skolen har tydelige værdier og traditioner, som 

kendetegner dagligdagen – gennemsigtighed og plads til dine tanker er kernen i skabelse af den bedste 

undervisning for eleverne. 



Vi tilbyder en velfungerende skole med flotte faglige resultater, selvstændige kolleger med et fælles ansvar 

for skolens faglighed og udvikling.  

Vores skole har som en naturlighed fleksibel arbejdstid uden fast tilstedeværelse – så du kan forberede dig 

hvornår og hvor du vil, tid til forberedelse med egen arbejdsplads på skolen og økonomisk plads til relevant 

og ønsket efteruddannelse.  

Samtaler afholdes løbende med tiltrædelse snarest – og senest 1. januar 2022. Stillingen er i 

udgangspunktet på fuld tid, men kan også deles ved flere kvalificerede ansøgere til den brede fagrække.  

ALLE får hurtigt svar – og stillingen besættes ved rette match.   

Ansøgningsudvalget består af rep. fra skolens bestyrelse, skolens TR, skolens AMR og skolens ledelse.  

 Ansøgning sendes som PDF med tilhørende dokumenteret CV og helt sikkert- referencer. 

Vil du høre mere - kontakt skoleleder Jens Horn på jh@helmsskole.com med tlf. nummer – så ringer vi 

tilbage – også i efterårsferien. Vi glæder os til at læse din ansøgning.  

Ansøgningsfrist d. 14. november 2021 – vi holder samtaler løbende, og ansætter gerne inden fristen med 

ansættelse snarest. 

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Ansættelser sker 

løbende.  

Send din ansøgning til jh@helmsskole.com  att. Ansøgning lærer Helms  
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