
Tappernøje Dagskole________ 
Man skal være for at kunne lære 
 

  ____________________________________________________________________________________________                                                

Tappernøje Dagskole - Hovedvejen 18 - 4733 Tappernøje cvr nr. 31910064 side1af1 

Telefon: 40422359- e-mail: leder@tappernoejedagskole.dk - web: www.tappernoejedagskole.dk 

 

Lærer søges til dag- og behandlingstilbud på Sydsjælland 
Mulighed for deltid, minimum 24 timer pr uge. 
 

Tappernøje Dagskole søger lærer til at varetage undervisning i et mindre undervisningsmiljø på 1-3 

elever pr. underviser. Tappernøje Dagskole er et fondsejet skole- og behandlingstilbud til 

normaltbegavede, udsatte børn og unge, der har brug for et alternativ til folkeskolen.  

Vi er en skole for elever fra 0. til 10. klassetrin, som har brug for et trygt, forudsigeligt og struktureret 

undervisnings- og behandlingstilbud i et mindre skolemiljø. Vores elever kan have diagnoser som 

ADHD, autismespektrumforstyrrelser, forskellige former for angst eller personlighedsforstyrrelser – 

men det er ikke et krav. Vores elever er typisk normaltbegavede, psykisk sårbare børn og unge, der har 

socio-emotionelle vanskeligheder som fx, at de har vanskeligt ved at genkende, regulere og nuancere 

deres følelser og har udfordringer i forhold til relationsdannelse og samspil i sociale sammenhænge.  

 

 

Vi forventer at du:  

 

• er uddannet lærer, en fordel med linjefag i tysk, kristendom, musik. 

• har erfaring med børn med autisme, Asperger, OCD, ADHD.  

• har lyst til at arbejde med børn med generelle indlæringsvanskeligheder.  

• kan arbejde anerkendende og med individuelt tilrettelagte opgaver. 

• kan levere en høj grad af skriftlighed i form af evaluering og dokumentation. 

• kan arbejde struktureret og har en tydelig klasserumsledelse. 

• kan arbejde med læringsstile og implementere bevægelse i undervisningen. 

 

Vi tilbyder: 

 

• et job med gode udfordringer, et tværfagligt arbejdsmiljø og dejlige elever. 

• en dygtig personalegruppe der i den grad brænder for at skabe en tryg og udviklende hverdag 

for udsatte børn og unge. 

• et job med en høj grad af medbestemmelse.  

• høj faglighed hos dine kommende kolleger. 

• et job som ikke underlagt tilstedeværelseskrav ift. forberedelse af undervisningen. 

• arbejdsgiver betalt sundhedsforskning. 

 

Mere information: 

Skoleleder Sune Havlykke, Hovedvejen 18, 4733 Tappernøje. Tlf. 61 63 23 59 

E-mail: leder@tappernoejedagskole.dk 

 

Ansøgningsfrist: 

Sidste ansøgningsfrist d. 20.01.2021. kl. 12:00. – Der vil være løbende ansættelse samtaler i uge 3 & 4. 

 

Du kan finde flere informationer på vores hjemmeside: www.tappernoejedagskole.dk.  
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