
 
 
 

ELISE SMITHS SKOLE – NY MUNKEGADE 13 – 8000 ÅRHUS C 
Tlf.: 86 12 25 77 – e-mail: kontoret@elise-smiths-skole.dk 

Elise Smiths Skole i Aarhus søger lærer med 

matematisk- og naturvidenskabelig profil til 

tidsbegrænset stilling på fuld tid. 

”Skolelivet er i sig selv værdifuldt.” På Elise Smiths Skole ser vi det som vores 

vigtigste formål at skabe et skoleliv, hvor personlig dannelse og høj faglighed 

vægtes ligeværdigt. Vi er en skole med et positivt, dynamisk og engageret miljø, hvor den aktive og 

initiativrige lærer har gode muligheder for at præge dagligdagen og udviklingen. Elise Smiths Skole er en fri 

grundskole i hjertet af Aarhus med ca. 540 elever og 60 engagerede medarbejdere. Vi søger en lærer, der 

har lyst til at blive en del af vores fællesskab og samarbejde, som brænder for lærergerningen og for at give 

alle elever de bedste forudsætninger for læring og trivsel.  Vores grundstemning er positiv med en hverdag 

præget af menneskeligt overskud.  

Fagligt forventer vi, at du 

- er uddannet lærer med linjefag i matematik og fysik/kemi. 

- har undervisningskompetence i et eller flere af fagene biologi, geografi og natur/teknologi. 

- er indstillet på at føre til afgangsprøve i indeværende skoleår. 

- er flittig, arbejdsom og ’vil noget’ med din lærergerning. 

- har fokus på elevernes ressourcer. 

Vi tilbyder 

- en fri grundskole, der rummer både individet og fællesskabet. 

- en levende og ambitiøs arbejdsplads med plads til udvikling.  

- at du bliver en del af et aktivt fagudvalg. 

- mulighed for mentorordning som ny lærer. 

 

Der er tale om en tidsbegrænset stilling på fuld tid, der løber til med juni 2023. 

Ansættelsesstart: Hurtigst muligt eller senest 1. december 2021. 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.  

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontoret@elise-smiths-skole.dk - send gerne som én samlet pdf fil 

senest fredag den 22. oktober kl. 16.00. Ansøgninger læses løbende, så send gerne før. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført onsdag den 27. oktober fra kl. 15.30. 

For mere information se skolens hjemmeside www.ess-aarhus.dk eller kontakt skoleleder René Jakobsen på 

telefon 27146530. 

Hvis du ønsker at se skolen, er dette muligt efter aftale torsdag den 14. oktober. kl. 15.00.  

Vi glæder os til at byde dig velkommen som vores nye medarbejder. 
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