
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kolding Realskole søger 2 lærere 

- med tiltrædelse 1. oktober 2022 (eller snarest) 

 

Vi søger 2 lærere der tilsammen kan dække fagene: Dansk, engelsk, fransk, historie og samfundsfag. 

Du skal min. have linjefag i 2 af ovenstående fag. Alle fag læses i vores overbygning 

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. 

VI er en skole, der vægter et højt fagligt niveau. I vores overbygning har vores elever, udover deres 

profilvalg, mulighed for at supplere sprogundervisningen både med Cambridge i engelsk og Goethe i 

tysk. Som arbejdsplads har vi fokus på det gode arbejdsmiljø, hvor særligt fleksibilitet ses som en 

stor kvalitet. Derudover tilbydes alle fastansatte en sygeforsikring. 

DU kommer til at indgå i et inspirerende læringsmiljø, hvor fokus er læring og trivsel for det enkelte 

barn. Du vil som lærer opleve, hvor meget elever kan rykke sig fagligt i et miljø, hvor der er høje 

forventninger til elever, forældre og naturligvis os som skole 

DU har et højt fagligt niveau, gode egenskaber i klasserumsledelse samt erfaring med at føre til 

eksamen. Du ser et forpligtende samarbejde i teamet som nøglen til gode resultater. 

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

overenskomst. 

Ansøgning, cv, eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes elektronisk via: 

Ansøgning til Kolding Realskole (som kontaktperson vælges Ansøgning). 

Ansøgningsfrist er torsdag den 18. august 2022 kl. 12.00. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder 

Wilhelm Hallum, mobil 23 23 34 30 / mail wh@koldingrealskole.dk  

 

www.koldingrealskole.dk 

KOLDING REALSKOLE SØGER 

 

https://koldingrealskole.signflow.dk/webapp/securemailbox/new
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