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Thy Privatskole søger lærer til fast stilling samt et barselsvikariat. 
 
Tiltrædelse  
Fast lærerstilling 1. august 2019.  
Barselsvikariat 1 maj 2019 – 1. marts 2020. 
 
Thy Privatskole er i rivende udvikling og har både 7. klasse og 8. kl. i det kommende skoleår. Vi 
oplever en stor tilslutning til vores værdier, hvilket har resulteret i, at vi har stor elevtilgang. Vi 
søger en lærer til en fast stilling med linjefag i dansk og engelsk samt en barselsvikar med linjefag i 
matematik og natur/teknik. Kan du samtidig varetage et eller flere af fagene musik, historie, 
samfundsfag, geografi og biologi vil det være en fordel.  
 
Thy Privatskole er en selvejende institution for hele Thy. Institutionen består af en vuggestue med 
16 børn, en børnehave med 35 børn, SFO samt en skoledel der har 101 børn indskrevet til august 
2019. På Thy Privatskole er kerneopgaven på tværs af afdelingerne høj faglighed, ordentlighed og 
det at gøre sig umage. Det er vigtigt for os, at faglig læring står centralt, og børnene uanset alder 
indgår i læringsfællesskaber.  
 
Vi forventer: 

• At du er læreruddannet med et eller flere af følgende linjefag engelsk, dansk, matematik, 
og natur/teknik. 

• At du er fagligt og teoretisk velfunderet. 

• At du kan være med til at sikre og udvikle Thy Privatskole.  

• At du ser fælles planlægning af undervisning og kollegafeedback, som en naturlig del af din 
praksis. 

• Du kan se dig selv inden for Thy Privatskoles værdisæt. 

• At du er i stand til at se læring som situeret. 

• At du som fagprofessionel kan påtage dig at ændre perspektiver, så alle elever oplever 
læring.  

• At du kan være i løbende og stadig stigende organisatoriske forandringsprocesser.  
 
Vi tilbyder: 

• En spændende arbejdsplads der er i rivende udvikling. 

• Engagerede og dygtige kollegaer. 

• En forandringsorienteret privatskole med store ambitioner.  

• Glade elever og forventningsfulde forældre, der tager positivt imod dig. 

• Højt til loftet og kort fra ideer til handlinger. 
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Løn- og ansættelsesforhold 
Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 
 
Yderlige oplysninger 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Skoleleder Thomas Smidt Dissing på mail 
tsd@thyprivatskole.dk, på tlf.: 69 13 35 33 eller mobil 42 67 47 25. 
 
Ansøgningsfrist: 
Torsdag den 14. marts 2019 – kl. 12.00 – ansøgningen sendes elektronisk på 
tsd@thyprivatskole.dk - samtalerne forventes afholdt den 21. marts 2019.   
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