
Skolen ved Nordens Plads – Frederiksberg kommunes 
specialskole søger lærere til indskoling og udskoling  
 
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. 
 
Vi søger to lærere til et udviklende og spændende job i henholdsvis udskoling 
og indskoling. De to stillinger er beskrevet her. 
 
Du skal som vores nye lærer: 
 

• Indgå i tæt tværprofessionelt samarbejde. Primært med lærere og 
pædagoger 

• Inddrage eleverne så der skabes mening 
• Være ambitiøs med din undervisning 
• Have blik på inddragelse af omverdenen i din undervisning 
• Understøtte elevernes selvstændighed og tro på sig selv 
• Have blik for at se og udvikle elevernes talenter 
• Trives i - og være en styrkelse af et tæt og kollegialt miljø 

 
 
 
Lærer til udskolingen  
 
Nordlys er en selvstændig udskolingsafdeling for sårbare unge i 7.-10 kl. 
Primært normalbegavede med social-kognitive udfordringer. Vi har eksisteret 
som udskolingsafdeling med egne lokaler siden august 2018. Vi bor i hus med 
fritids- og ungdomsklubben Cassiopeia. 
 
Her har vi skabt et fantastisk, socialt og ambitiøst ungdomsmiljø for vores godt 
30 elever. Vi er kommet rigtig langt i forhold til at skabe rammer og indhold, 
der sætter en høj barre for elevernes parathed til den verden der venter dem. 
Vores fokus er høj faglighed, personlig udvikling og evner til at indgå i verden. 
”På egne ben – i eget liv – i vores fælles verden”. 
 
Foruden ovnstående skal du: 

• Brænde for undervisning i dine fag og for specialdidaktik 
• Undervise i matematik på prøveniveau 
• Undervise i mindst ét yderligere fag på prøveniveau 
• Bidrage til fortsat udvikling, opbygning og drift af vores nye afdeling. 
• Indgå i netværkssamarbejde med elever, forældre og andre 

fagprofessionelle 
• Være stabil, tilgængelig og løsningsorienteret 



 
Vi ser desuden gerne at du har: 

• Undervisningskompetence i tysk 
• Erfaring fra folkeskole, efterskole, ungdomsuddannelser o.l. 
• Andre særlige erfaringer og talenter du kan bringe i spil. 

 
Ring eller skriv til Leder af Nordlys Henrik Gerlufsen for flere informationer på 
28981009 - hege01@frederiksberg.dk  
 
 
Lærer til indskolingen 
 
Indskolingen på Skolen Ved Nordens Plads er en samlet afdeling for børn med 
generelle indlæringsproblemer og børn med udfordringer inden for 
autismespektret. Det er i indskolingen at børnene stifter bekendtskab med en 
ny verden – at lære at gå i skole, at være en del af et fællesskab, hvor man 
lærer nyt og opdager sine talenter både personlig og fagligt. At lære at være 
selvstændig og have en mening. At alle er forskellige både udenpå og indeni. 
Det er af stor betydning, at vi har et godt og tæt samarbejde mellem forældre, 
lærere, pædagoger, medhjælpere og vejledere, der arbejder udfra fælles 
indsatsområder for at skabe de bedste forudsætninger for elevens trivsel og 
faglige udvikling. 
 
Vi søger en lærer til en 1.-2. klasse med 6-8 elever, der alle svinger i deres 
kognition, diagnose og dagsform.  
Stillingen kalder på: 
 

• Samarbejdsevne – fleksibel, engageret og selvstændig. 
• Med ansvarlighed for at indskolingen er fundamentet og grundstenen for 

børnenes skoleliv. 
• Kan undervise bredt i indskolings fag. 

 
Ring eller skriv til leder af Indskolingen Camilla Løye for flere informationer på 
28982275 – caly02@frederiksberg.dk  
 
Løn og ansættelse i henhold til forhandlingsberettiget organisations 
overenskomst. Herunder et højt specialskoletillæg. 
 
Ansøgningsfristen er 21. juni 2019 kl. 8.00.  
Ansættelsessamtaler afholdes den 25. juni 
 
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 


