
Sankt Annæ skole søger en lærer med linjefag i matematik.   

Vi ønsker os:   

Da en af vores dygtige matematik og fysiklærer har valgt at flytte væk fra København, søger vi en 

lærer, der brænder for sine fag, og har lyst til at udvikle fagene sammen med vores lærere i disse 

fagteams. 

Det er en fordel hvis du også har: 

• Fysik 

• Fransk 

• Madkundskab 
 

Vores forventninger 

• Du ser dig selv som en medspiller i klasseteamet og vores ambitiøse fagteams, med fokus på 
udvikling, mål og evaluering. 

• Du mestrer klasseledelse, differentiering samt inkluderende pædagogik.  
 

Vi tilbyder 
Vi er en velfungerende og udviklingsorienteret skole, der er stolte af vores værdier, traditioner og 
fællesskab. Du vil blive en del af et velfungerende klasseteam, hvor klasselærerrollen er delt, her er 
der altid mulighed for hjælp, udvikling og sparring.  
 
Vi har faglige ambitioner på vores elevers vegne, og vi prioriterer dannelse, trivsel og inkluderende 
læringsmiljøer højt for børn som ansatte. Sankt Annæ Skole er en katolsk skole, hvor traditioner og 
udvikling går hånd i hånd. Vi tror på, at alle mennesker har et iboende, uigenkaldeligt lige værd, og 
vi vil derfor opfordre til alle til at ansøge, uanset seksualitet, race, eller hvilket køn man identificerer 
sig som. 
 
Organisatorisk  
Sankt Annæ Skole er afdelingsopdelt i indskoling fra 0.-5. kl. og udskoling fra 6.-10 kl. Skolen har 
derudover en selvstændig SFO, som ligger i samme bygning. I indskolingen har vi blandt andet 
tolærerordning og samarbejde med årgangspædagoger. I indskolingen og udskolingen er der 
ligeledes teammøder og mulighed for supervision til udvikling og sparring. 
 
Som lærer, på Sankt Annæ Skole, vil du møde en masse dejlige børn, positive og engagerede 
forældre og kolleger. Samtidig vil du blive en del af en dynamisk personalegruppe, der ser frem til 
nye faglige input fra dig. 
 
Yderligere oplysninger, vedr. stillingen, kan ske ved henvendelse til skoleleder, Søren Blinkenberg 
eller viceskoleleder, Henrik Korinth på +45 32 58 05 35. 
 
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation.  
Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til: info@sktannaeskole.dk senest den 8.maj. 
Vi inviterer til samtaler løbende, så vent ikke for længe med at søge. 
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