
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Matematiklærer og -vejleder til overbygningen 

- med tiltrædelse 1. august 2021 eller efter aftale. 
 

Da vi ønsker at styrke vores i forvejen stærke matematik-fagteam i overbygningen, søger vi en lærer 

til en fast stilling. 

Du skal kunne undervise i matematik og derudover besidde de kompetencer, der skal til for at kunne 

fungere som matematikvejleder for vores dygtige matematiklærere i overbygningen. I din hverdag på 

Kolding Realskole vil der naturligvis også være tid til at undervise i andre linjefag end lige matematik. 

Kolding Realskole er en kulturbærende skole, hvor faglig kvalitet og dannelse er grundlaget. 

Vores mål er at skabe de bedste rammer for, at eleverne udvikler sig, samtidig med at de lærer at 

indgå i fællesskaber, hvor de er aktive, ordentlige og deltagende. 

Kolding Realskoles rige historie, samt stolte og sjove traditioner skaber liv, glæde og samhørighed. 

Det er med til at binde elever, forældre og skole sammen. 

Vores værdier – faglighed, ordentlighed, glæde, dedikation og mod – står ikke blot på papiret, men 

findes og lever i vores hverdag med hinanden og med eleverne. 

Om dig 

 Du er uddannet lærer og brænder for at undervise i overbygningen 

 Du er en dedikeret matematiklærer og har erfaring med denne opgave 

 Du er uddannet matematikvejleder eller har et ønske om at uddanne dig til dette 

 Du har en stærk og tydelig profil, og du er dygtig til klasserumsledelse 

 Du er fagligt stærk og vil gerne videreudvikle dig både fagligt og pædagogisk 

 Du er stabil, fleksibel og tager ejerskab over Kolding Realskoles værdier 

 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og FSL. Løn i henhold til gældende 

overenskomst. 

Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes elektronisk fra 

formularen: https://koldingrealskole.dk/ansoeg (som kontaktperson vælges Ansøgning). 

Ansøgningsfrist er 28. februar 2021. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for overbygningen Johannes Ervald, 

mobil 4081 6885, mail je@koldingrealskole.dk 
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