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Elsker du at undervise og bruge dine pædagogiske kompetencer, og brænder du for 

at skabe en skoledag med trygge rammer og succesoplevelser for elever med særlige 

behov? 

Vores søsterskoler har øget tilgang af elever, og søger derfor lærere til begge skoler 

og man tilknytte en skole (Guldborgsund el. Tappernøje Dagskole) 

Vi søger lærere med interesse, kompetencer og erfaringer med specialpædagogisk og 

anerkendende tilgang, hvor der er fokus på ”at være for at kunne lære”.  
 

Som lærer vil du indgå i tæt samarbejde med klassens øvrige personale, hvor vi altid 

bestræber os på, at der både er pædagog og lærer til stede i undervisningen. Vi har som 

udgangspunkt ingen præferencer i forhold til fagkombination, men ser gerne du ikke er 

bange for at tage fat i udfordringer og fag, der ikke lige er din kombination. Vi lægger 

vægt på, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, og har du en rygsæk 

med skæve ideer og praktiske tilgange til det faglige, så er det meget velkomment.  

Du vil komme til at arbejde sammen med dygtige, engagerede, glade og hjælpsomme 

kollegaer, der alle brænder for at skabe en forudsigelig, tryg og udviklende hverdag for 

skolernes elever. 

 

Skolernes fokus er at give elever et positivt perspektiv på det at være og at lære – både 

med sig selv og med fællesskabet. 
 

Vi søger nye kolleger, som: 

 er autentiske og hviler i sig selv. 

 er dygtige til relationer og tør sætte sin personlighed i spil. 

 trives i at undervise i balancen mellem livsduelighed og fagfaglighed. 

 er strukturerede med fleksibel tilgang til hverdagen. 

 er engagererede og seriøse ift deres arbejde, men også har let til smil og har 

humoren med sig i dagligdagen. 

 er team- og samarbejdsorienterede, men også selvstændige i opgaveløsningen. 

 er sikker og tydelige i deres kommunikation med forældre og kolleger - både 

mundtligt og skriftligt. 

 er fagligt velfunderede - og med et brændende hjerte for specialpædagogisk 

tilgang til undervisning i folkeskolen. 
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Tappernøje og Guldborgsund Dagskole søger lærere til at varetage undervisning i et 

mindre undervisningsmiljø på 1-3 elever pr. underviser.   

Skolerne er dag- og behandlingstilbud for normaltbegavede, udsatte børn og unge, der 

har brug for et alternativ til folkeskolen. Hverdagen tager udgangspunkt i individuel 

tilrettelagt undervisning, pædagogisk- og terapeutisk dagsbehandling og Theraplay®. 

 

 

Hvad tilbyder vi? 

 Et fleksibelt undervisningsmiljø, med fokus på bevægelse og udeliv.  

 Vi har en dejlig skolehund, Basse, som hver dag skaber stor glæde blandt børn og 

voksne.  

 Et tværfagligt arbejdsmiljø og et højt fagligt niveau. 

 En høj grad af medbestemmelse. 

 Et stærkt kollegialt sammenhold.  

 En ledelse og medarbejdergruppe der arbejder for det gode arbejdsmiljø.  

 En høj forberedelsesfaktor til hver undervisningslektion.  

 En stilling som ikke underlagt tilstedeværelseskrav ift. forberedelse af undervisningen. 

 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforskning. 

 Fast supervisionsordning med psykolog.  
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Yderligere information: 

Skoleleder Sune Havlykke, tlf. 61 63 23 59 

E-mail: leder@tappernoejedagskole.dk 

Gå gerne på opdagelse i vores dagligdag på facebooksiden for Tappernøje Dagskole og 

Guldborgsund Dagskole.  

 

 

Ansøgningsfrist senest d. 24.3.23 kl. 12:00. Mrk. Ansøgningen med Tappernøje 

Dagskole el. Guldborgsund Dagskole.  

 

Vi afholder samtaler i uge 13.   

Du kan også få information på vores hjemmesider www.tappernoejedagskole.dk og 

www.guldborgsund-dagskole.dk 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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