
Børnehaveklasseledere
Vi søger to nye børnehaveklasseledere, der skal afløse vores nuværende, 
hvoraf den ene er stoppet, og den anden holder til efteråret og vil kunne 
fungere sammen med det nye team i en overgangsperiode. I vil få en 
enestående mulighed for at være med til fortsat at udvikle indskolingen på 
Randers Realskole. 

Vores indskoling holder til i en separat bygning i særdeles spændende 
og tidssvarende rammer med godt indeklima, masser af lys, plads og 
muligheder. Engagerede kollegaer, et tæt forældresamarbejde og ikke 
mindst en stor gruppe glade børn gør det til en dejlig arbejdsplads. 

På Randers Realskole stiller vi krav til vores elever om, at de udnytter deres 
evner, og at de udvikler sig både fagligt, personligt og socialt. Vi vægter 
trivsel og bevægelse højt - også fordi det har stor betydning for læring. 

Vi samarbejder naturligvis tæt med vores SFO, og overgangen til kommende 
1. klasser planlægges nøje. Sproglig opmærksomhed er et af de vigtige 
værktøjer, ligesom den praktisk-musiske dimension spiller en stor rolle i 
dagligdagen.

Kvalifikationer:

 Du er en kreativ, iderig person, som ved hvad du vil og har lyst til at blive  
 børnehaveklasseleder

 Du ser muligheder frem for problemer og har let ved at samarbejde med  
 forældre, lærere og ledelse på en naturlig, professionel og engageret måde

 Du er udadvendt og synlig med personlig gennemslagskraft og gode  
 kommunikationsevner 

 Du kan naturligvis lide børn og har ”det der glimt i øjet”

Tiltrædelse 1. juni 2021, hvor der frem til oktober 2021 vil være en god 
overlevering via en ”mentorordning”/dobbeltlærerfunktion. 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC.

Evt. spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Jan Frederiksen, 8712 3230 / 
2121 6642 eller skoleleder Hans Myhrmann, 8712 3230 / 2162 9463.

Ansøgning sendes senest fredag 19. marts i et samlet dokument til:  
job@randersrealskole.dk.

Samtaler afholdes onsdag 24. marts

Dedikerede og engagerede

Randers Realskole er Danmarks største privatskole - med alle de muligheder, 
dét giver. Med sine 150 år er det en traditionsrig, men også moderne skole. 
Vi er en privat grundskole med klare målsætninger og solide værdier som 
gensidig respekt og høje krav til faglighed i undervisningen.
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