
 

 

 

Nykøbing F. Realskole 

søger lærer til indskolingen 0. kl.-3. kl. 

 

Enestående jobmulighed på fantastisk arbejdsplads 
 

 

Går du og drømmer om at være lærer på en skole, hvor du får elever, der ønsker at 

lære, dygtige kolleger samt en arbejdsplads, der giver dig rum til at udfolde dig som 

lærer? Så læs videre her. 

 

Nykøbing F. Realskole er på den ene side en privatskole i ordets klassiske forstand. Vi 

lægger vægt på faglighed, omsorg og respektfuld omgang med eleverne - samt et tæt 

og tillidsfuldt samarbejde med elevens forældre. På den anden side er vi en skole i 

forandring; vi giver plads til forskellige undervisningsformer, nye tanker og ideer.  

 

De sidste år har skolen bl.a. arbejdet med teamsamarbejde, evaluering, 

konfliktløsning og forskellige børnetyper, talentudvikling gennem differentieret 

undervisning samt udvikling af fagudvalg, studietid og fælles forberedelse. 

 

Skolens pædagogiske personale er bredt sammensat af både yngre og erfarne 

kræfter. Vi har en god og uformel omgangstone, og der er et godt samarbejde mellem 

personale, TR, AMR, ledelse og bestyrelse. Vi har en engageret forældregruppe, som 

bakker op om vores arbejde med eleverne. 

 

Vi søger en lærer, der elsker sit arbejde. Hvis du er fagligt kompetent, glad for at 

samarbejde, en dygtig formidler, relationsstærk, rummelig og fleksibel, omsorgsfuld 

og tolerant, dynamisk og fremsynet og samtidig har pædagogisk indsigt i forhold til 

børn i aldersgruppen 5-9 år, så er du lige den vi gerne vil ansætte. 

   

Til den konkrete stilling søger vi en engageret lærer til vores samordnede indskoling 

på Nykøbing F. Realskole.  

Du skal kunne undervise i dansk, matematik, p-fag (praktisk-kreative fag), idræt og 

eventuelt motorik.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nykøbing F. Realskole er en privatskole grundlagt i 1897. 

Skolen er beliggende centralt i Nykøbing Falster, 5.min gang fra offentlige 

transportmidler.  

Skolen har 431 elever og 54 ansatte.  

Skolen varetager undervisning fra 0.kl.-10.kl. 

Klassekvotienten er på 20-24 elever.  

 

Skolen arbejder efter en Professionsaftale indgået mellem TR og Ledelse på skolen.  

 

Stillingen ønskes besat pr. 01/01- 2023 

Ansøgning sendes til kenneth@nykfrealskole.dk 

 

Se oplysninger om skolen på www.nykfrealskole.dk 

 

Henvendelse til skoleleder Kenneth Mogensen (24600794) eller viceskoleinspektør 

Susanne McKay (22530794) 

Du er meget velkommen til at besøge skolen.  

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 

Centralorganisation.  

 

Ansøgningsfrist fredag d. 25/11 kl. 12.00 

Ansættelsessamtaler finder sted mandag 28/11 2022 i tidsrummet 14-17 

 

 

Nykøbing F. Realskole 

Skolegade 25-29 

4800 Nykøbing F. 

 

http://www.nykfrealskole.dk/

