
 
 
 

Barselsvikar til Lyngby private Skole 
 
Er du en lærer, der brænder for lærerlivet, og har du lyst til et miljø, hvor høj 

faglighed og trivsel er i højsæde - så har du nu en helt unik chance for at blive en del af 
lærerkollegiet på Lyngby private Skole. 
 
Om jobbet 
Pr. 1. februar 2022 (eller 15. januar, hvis du har mulighed for det), søger vi en barselsvikar, der kan 
undervise i dansk i 6.klasse (og føre dem videre til 7.klasse) samt historie og geografi i 
udskolingen.   
 
Vi forventer af dig 
Vi lægger vægt på, at du har en professionel og undersøgende tilgang til din lærerpraksis, og at du 
har lyst til at indgå i et tæt og forpligtende fællesskab med dine kolleger. Du brænder for dine fag 
og for at give dit engagement videre til dine elever.  
 
Vi tilbyder dig 
Lyngby private Skole er en ambitiøs og faglig skole, og vi har store forventninger til vores elever og 
hinanden. Vores lærere er engagerede og dygtige og tager godt imod nye kolleger.  
Vi lægger vægt på en positiv og humoristisk tone, som er præget af gensidig respekt. 
 
Vi har motiverede og glade elever, som går til undervisningen med nysgerrighed og åbenhed.  
Derudover har vi et godt og udviklende undervisnings– og arbejdsmiljø, hvor den enkelte lærer har 
mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af forberedelsestiden uden fuld tilstedeværelse. 
 
Om os 
Lyngby private Skole er en tosporet privatskole med 480 elever fra 0. til 10. klasse. Der er tilknyttet 
en SFO til skolen. Vi er en byskole, der spænder over 8 bygninger – og så ligger vi tæt på Lyngby 
station. Lyngby private Skole har røgfri arbejdsdag, frugt og motionsrum for medarbejderne – og 
super sjove personalearrangementer. 
 
Ansættelsesvilkår 
Ansættelserne vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.  
Yderligere oplysninger kan fås via skolens hjemmeside og ved henvendelse på tlf. 45204444 til 
viceskoleleder Pernille Lisbjerg. 
 
Ansættelsessamtalerne vil foregå løbende i november. 
 
Ansøgning mailes senest fredag d. 26. november 2022 kl. 12.00 til lps@lyngby-private-skole.dk 
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