
 

 

Matematiklærer til Nordstrandskolen 

Med øvrig fagkombination: musik og historie. 

Her er chancen for at blive en del af et ambitiøst og omsorgsfuldt fællesskab på Nordstrandskolen! 

 

På Nordstrandskolen har vi 730 fantastiske elever fra 0.-10. klasse fordelt på 3 spor og 80 dygtige 

og engagerede kollegaer i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

 

Nordstrandskolen er beliggende i et ressourcestærkt villakvarter tæt på Dragørs gamle bydel, havn, 

strand og grønne områder. Nordstrandskolen er velfungerende og udviklingsorienteret og med gode 

fysiske rammer. 

 

Lærere og pædagoger arbejder i årgangsteams og vores digitale læringsplatform er Min 

Uddannelse. 

Vi tilbyder 

 Et aktivt, humørfyldt og dedikeret kollegafælleskab 
 Et stærkt fællesskab og en aktiv personaleforening 
 En dialogorienteret ledelse, som er tæt på praksis 
 En hverdag præget af fleksibilitet og mulighed for indflydelse 

Vi lægger vægt på 

 At drage omhu for elevernes trivsel og faglige udvikling 
 At undervise i anerkendende læringsmiljø 
 At der mellem elever og lærere er en god omgangstone og gensidig respekt 
 At skolen og undervisningen løbende udvikles i samarbejde mellem lærere, vejledere og 

ledelse 

http://www.dragoer.dk/
http://www.dragoer.dk/


Vi forventer at du 

 Tager ansvar i forpligtende og professionelle læringsfællesskaber 
 Er indstillet på at arbejde i inkluderende læringsmiljøer 
 Formår at se potentialer i og anerkender hver eneste elev 
 Tager hverdagens udfordringer med godt humør 
 Er aktivt deltagende i fællesskabet og personaleforeningens virke 

Stillingen ønskes besat pr. den 1. februar 2021 eller snarest muligt. 

Lærer med undervisningskompetence på 4.-10. klassetrin hovedsagligt med fagene: 

Matematik & N/T (musik vil også være et godt fag at kunne bidrage med). 

Ansøgningsfrist 

Den 14. december 2020. Vi holder ansættelsessamtaler den 16. december. 

Stillingen er på 37 timer. 

Yderligere oplysninger 

Ved spørgsmål til stillingen, skema eller ønske om besøg på skolen kan rettes henvendelse til 

pædagogisk afdelingsleder for 4.-10. klasse – Nelle Bjørch-Haderup, mail nelleh@dragoer.dk eller 

telefon 24 91 07 27. 

 

Send din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse via kommunens 

rekrutteringssystem. 

 

Dragør Kommune har ca. 14.000 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.000 

medarbejdere. Dragør er kendt for den gamle bydel, sit levende og aktive havnemiljø med 

fiskerbåde og fritidssejlere, Hollænderbyen og de mange skønne naturområder langs Amagers kyst 

 

Stillingsbetegnelse 

Lærer 

 

Ansættelsesforhold 

Stillingen er på 37 timer ugentlig 

 

Virksomhedsoplysninger 

Nordstrandskolen 

 

Tiltrædelse 

1. februar 2021 eller snarest muligt 

 

Ansøgningsfrist 

14. december 2020 

 

Kontaktperson 

Nelle Bjørch-Haderup på mail nelleh@dragoer.dk eller telefon 24 91 07 27 

 

Uddannelse 

Lærer 
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