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København, den 26. september 2022 

 

 

Vi søger det helt rigtige match til vores skole.  

 

Vi har brug for en fagligt kompetent lærer/ specialist til at dække undervisningen i matematik, 

fysik og kemi  på  7. - 9. klassetrin. Stillinger er en barselsvikariat, som begynder i december og 

varer frem til december 2023.  

  

På en waldorfsskole undervises matematik, fysik og kemi på skift i tre ugers hovedsfagsperioder, 

og vi tilbyder derfor en høj beskæftigelsesgrad på 92 %. 

 

Vi vægter et højt fagligt niveau, og vi har en forventning om, at du kan formidle stoffet på en 

inspirerende måde, således at eleverne bliver nysgerrige på naturfag. Du vil få mulighed for en 

mentor. Hvis du er ny med waldorfpædagogikken vil mentoren hjælpe dig godt i gang.  

 

Du får:   

• En arbejdsplads med glade og videbegærlige elever og hjælpsomme kolleger.  

• Stor medbestemmelse på egen arbejdsgang og god mulighed for faglig og pædagogisk 

sparring med kolleger.  

• En hyggelig lille skole, hvor vi alle tager ansvar, og hvor der ikke er langt fra tanke til 

handling. 

 

OM OS 

Vi er en Waldorfskole under de Frie grundskoler med ca. 190 elever fordelt på 1 spor fra 0. - 9. 

klasse. Vi har dygtige og engagerede lærere og pædagoger.  

Vi har et SFO tilbud for 90 elever fra Bh.kl - 3.kl tilknyttet skolen, samt en børnehave med plads til 

ca. 38 børn. 

Undervisningen hviler på Waldorf pædagogik. Vi ønsker at danne eleverne til hele, frie 

mennesker. På skolen arbejdes der med periodeundervisning. Her vægter vi,  at inddrage både de 

boglige, kunstneriske, musiske og håndværksmæssige elementer i undervisningen. Herudover 

har klasserne fagtimer til fordybelse af almene skolefag.  

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. 

 

Vores forberedelse som lærere kan finde sted i teamet, hjemme eller på skolen. 
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Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig. 

Kontakt os for nærmere information – læs også nærmere på vores hjemmeside: 

www.waldorfkbh.dk 

 

ANSØGNINGEN SENDES TIL 

Du er velkommen til at sende din ansøgning online til administration@waldorfkbh.dk 

Vedhæft venligst din ansøgning, dit CV, referencer og dit uddannelsesbevis.  

Vigtigt- modtagerfelt markeres med: “Naturfag” 

 

ANSØGNINGSFRIST:  

Senest den 12.oktober 

Der gennemføres to samtalerunder i uge 43 

Udvalgte kandidater inviteres til en anden, og uddybende samtale. 

 

LØN OG VILKÅR 

Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 

  

---------------------------------------------------------  

 

SKOLE: 

Waldorfskole i København 

Engvej 139 

2300 København S 

 

5 minutters gang fra Metrostation 5-øren.  

 

KONTAKT: 

 

Barbora Hansen 

Souschef // Deputy 

Waldorf Skolen i København 

Engvej 139 

2300 København S 

Tlf: +45 42 44 28 56 

www.waldorfkbh.dk 
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