
 

Freelance matematiklærer søges til specialundervisning på Elleslettegård  

Er du en struktureret, energisk og iderig matematiklærer? Og har du lyst til at undervise unge 
med særlige behov? 

Elleslettegård er et selvejende dag- og døgntilbud beliggende i naturskønne omgivelser i 
Vedbæk. Vores primære målgruppe er borgere i alderen 16-30 år med kognitive og 
socialkognitive vanskeligheder. 

Udover et botilbud tilbyder Elleslettegård en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 
(STU). En STU er en 3-årig uddannelse, som er fleksibel og individuelt tilpasset den unges 
evner og interesser. På Elleslettegård har STU’en et erhvervsrettet sigte, hvilket betyder, at 
eleverne bliver tilknyttet et eller flere af vores spændende værksteder, hvor de hver dag går 
på arbejde. Suppleret af almen undervisning i bl.a. dansk og matematik.  

Vi søger lige nu en linjefagsuddannet matematiklærer, der kan varetage undervisningen af 
vores elever. Der er tale om kompenserende undervisning med afsæt i folkeskolens 
stofområde. Formålet er at styrke og vedligeholde elevernes matematikkundskaber. De 
konkrete mål afstemmes individuelt med den enkelte elev og UU vejleder. 

Normeringen er en til fire. Der er i øjeblikket tale om 4 dobbeltlektioner af 1,5 times varighed. 
Hertil kommer forberedelsestid. Det er muligt at lægge alle lektioner på samme ugedag. 

På Elleslettegård er vores metodiske tilgang præget af et grundlæggende 
ressourcefokuseret menneskesyn. Vi tror på, at alle vores elever rummer unikke ressourcer 
og kompetencer, og at disse kommer til syne, når der opstilles de rigtige rammer. Som 
matematiklærer hos os, er det derfor altafgørende, at du har en anerkendende, rummelig og 
nysgerrig tilgang til arbejdet. Og ikke mindst, at du har lyst til at lære en masse skønne, unge 
mennesker at kende.  

Tiltrædelse hurtigst muligt og senest d. 1. april 2018.  

Ansøgningsfrist: d. 19. februar 2018 

Der vil blive holdt ansættelsessamtaler løbende.  

Løn - og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og kvalifikationer.  



Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Morten Ravn 
på tlf.: 23 42 34 41.  

Ansøgningen sendes til: kontakt@elleslettegaard.dk  

Vi glæder os til at høre fra dig!         


