
 

Lykkegårdskolen 
Lærer søges pr. 1.4. 2023  

 

 

Da en af vores dygtige medarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi en lærer til tiltrædelse pr. 1. april 
eller snarest derefter. Stillingen er med en beskæftigelsesgrad på 75% eller derover, afhængig af fag og 
øvrige funktioner ansøgeren kan varetage.  

Lykkegårdskolen bygger på et kristent værdigrundlag og vi har værdierne fællesskab, faglighed, 
ansvarlighed, engagement og trivsel, som rettesnor i hverdagen.  

I dag har vi godt 200 elever i skolen og desuden godt 60 børn i Lykkegårdsskolens Børnehus, og er på den 
måde et samlet tilbud fra 9 måneder til 9. klasse. Som en del af skolen har vi også SFO. Skolen er placeret i 
Seest, Kolding.  

Vi søger en uddannet lærer pr. 1.4. 2023, som kan undervise i engelsk/ fysik eller har specialpædagogiske 
kompetencer, og det er et plus, hvis du også har andre fag du kan undervise i. Stillingen er tænkt som 75 % 
ansættelse afhængigt af den ansattes faglige kompetencer.  

 

Vi tilbyder:  

• En skole hvor vi har det godt med hinanden – børn og voksne  

• En fleksibel og dynamisk arbejdsplads, hvor vi arbejder tæt sammen i teams  

• Dygtige, engagerede og motiverede kollegaer  

• En skole der vil pædagogisk udvikling og samtidig bygger på stærke traditioner  

• En skole der prioriterer efter-og videreuddannelse af de ansatte  

 

Vi forventer, at ansøgere:  

• Kan identificere sig med skolens værdigrundlag  

• Kan skabe god undervisning 

• Er tydelig i kommunikationen og har generelt gode kompetencer inden for klasseledelse  

• Er engageret og brænder for at arbejde på en friskole  

• Har en anerkendende tilgang til børn, er imødekommende og nærværende  

• Er god til at samarbejde  

• Er uddannet lærer – meget gerne med linjefag i engelsk eller naturfag.  

• Har også andre spændende linjefag, du gerne vil bringe i spil senere, hvis muligheden opstår.  



 

 

 

 

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Forud for 
ansættelsen indhentes børneattest. Flere oplysninger kan findes på skolens hjemmeside 
www.lykkegaardskolen.dk . Yderligere oplysninger om stillingen og evt. aftale om et besøg på skolen fås 
ved at ringe til skolens leder, Simon Marker Pedersen, på telefonnr. 30201219.  

Ansøgning  

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontor@lykkegaardskolen.dk  

Der er ansøgningsfrist den 15.2. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 22.2 


