
                                                                                                                                      

Skolen ved Nordens Plads,  Sofus Francks Vænge 32,  2000  Frederiksberg.  
Tlf.:  38211000  Fax.:  38210999   E-mail: skolenvednordensplads@frederiksberg.dk 
                                                                                                    

 
 

 
Vil du arbejde som lærer på 
Skolen ved Nordens Plads  

Frederiksberg Kommunes Specialskole? 
 

Skolen ved Nordens Plads søger pr. 1. august 2019 lærere med erfaring fra 
specialområdet (gerne med linjefag i matematik). 
 
Skolen ved Nordens Plads er et helhedstilbud med omkring 200 børn og unge 
samt 140 medarbejdere. Vi har børn i dagbehandling, børn på et tidligt 
udviklingstrin, børn med udfordringer inden for ASF samt børn med generelle 
indlæringsvanskeligheder. 
 
Din opgave bliver, i et forpligtende tværprofessionelt samarbejde, at sikre at 
eleverne får udfoldet deres potentiale for personlig, faglig og social udvikling. 
Med nysgerrighed og ambitioner møder du børnene, hvor de er.  
 
Vi forventer: 
 

• At du har en specialpædagogisk faglig profil 
• At du har erfaring i arbejdet med en eller flere af vores elevgrupper  
• At du ser muligheder frem for begrænsninger 
• At du kan planlægge differentieret og udviklende undervisning under  

hensyntagen til elevernes individuelle niveau og dagsform 
• At du kan understøtte pædagogiske aktiviteter 
• At du er rolig og har en mentaliserende tilgang til dig selv, dine elever og 

kollegaer 
• At du er indstillet på at arbejde i team med lærere, pædagoger og 

pædagogmedhjælpere, hvor ligeværdighed i samarbejdet er et 
nøglebegreb 

• At du holder dig opdateret på ny viden evt. med mulighed for at kunne 
vejlede i matematik 

 
Arbejdstiden ligger for alle medarbejdere mellem kl. 7:00 og 17:00 med et 
aftenmøde pr. måned fra kl.17:00-19:00. Som ansat på skolen skal du være 
fleksibel i forhold arbejdsopgaver. 
 
Vores ambitionsniveau er tårnhøjt, vi er i konstant udvikling og har mange 
projekter på tegnebrættet.  
 
Vi er generelt en arbejdsplads med højt til loftet, hvor børnenes udvikling er i 
centrum. Vores fokuspunkter er mentalisering og inkluderende fællesskaber.  
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Skolens struktur er i løbende ændring, og medarbejderne er medledende, først 
og fremmest i kerneteamet, men også i faglige og pædagogiske grupperinger. 
Desuden har vi et vejlederteam, der understøtter medarbejdere, forældre, 
børn og ledelse samt et tæt samarbejde med PPR og Familieafdelingen. 
 
Løn og ansættelse i forhold til forhandlingsberettiget organisations 
overenskomst.  
 
Ansøgningsfristen er 5. juni 2019 kl. 8.00 
 
Ansøgning sendes elektronisk og ledsages af uddannelsespapirer, gerne 
elektronisk billede samt udtalelser fra tidligere ansættelser og andre relevante 
bilag.  
 
Ansættelsesstart 1. august 
 
Skolen ved Nordens Plads 
Sofus Francks Vænge 32 
2000 Frederiksberg 
 
Skoleleder: Per Mikkelsen 
 
_______________________________________________________________ 
 
Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl 
bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den 
spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af 
Hovedstaden. Vi er en moderne kommune, der betjener ca. 100.000 borgere.   
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor 
alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold 
eller handicap. Ved ansættelse i stillingen skal der indhentes almindelig 
straffeattest samt en børneattest. 
 
 
 


