
Lærer til specialskole med dagbehandling 

 

Grennessminde Birkerød tilbyder specialundervisning og dagbehandling for børn og unge i 
alderen 8-18 år. 

Er du interesseret i at arbejde med vores målgruppe, og vil du være med til at udvikle ele-
vernes faglige, sociale og personlige kompetencer? Så klik rundt her på hjemmesiden og 
læs om skolen, se filmen (link kan findes på forsiden) og send en ansøgning til os på 
job@grennessminde.dk. 
 
Vi har brug for dig som:  

• kan rumme vores elever og møde dem dér hvor de er, med engagement, humor og 
indlevelse 

• er en rummelig, tillidsvækkende og troværdig voksen 
• kan undervise med afsæt i en specialpædagogisk tankegang 
• er indstillet på at indgå i det socialpædagogiske arbejde og i alle dagens aktiviteter 
• kan planlægge, strukturere og organisere eget arbejde 
• kan samarbejde på alle niveauer med elever, forældre, samarbejdsparter og kolle-

ger 
• er skriftligt velfunderet 

Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads med:  

• skønne elever og unikke fysiske rammer 
• fantastiske kolleger og et godt fagligt fællesskab 
• en travl, afvekslende og meningsfyldt hverdag 
• mulighed for at udvikle og vedligeholde egne kompetencer 
• stor indflydelse på indhold i og tilrettelæggelse af arbejdet 

Øvrige forhold: 

• 37-timers stilling med skiftende arbejdstider i tidsrummet 7.00-18.00 
• Løbende supervision 
• Løn og ansættelse i forhold til gældende lokaloverenskomst med SL 

Har du spørgsmål, så skriv til souschef Iben Steen eller forstander Thomas Bakke på 
grennessminde@grennessminde.dk eller ring 45 82 95 15. 
 
Der er ansøgningsfrist mandag den 20. september 2021 kl. 9.00, vi forventer at afholde 
samtaler løbende og håber du kan starte hurtigst muligt, og gerne den 1. november 2021. 
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