
 
 

Skole- og behandlingshjemmet Skovgården  
søger lærer til vores interne skole 
 
Om Skovgården 
Skovgården er et behandlingshjem for 32 børn i alderen 6 – 17 år. Der er to 
døgnafdelinger, dagbehandling og en intern skole, og vi er arbejdsplads for 60 fastansatte 
medarbejdere samt tilkaldevikarer. 
Undervisningen på Skovgården vægtes højt og går hånd i hånd med behandling, leg, 
oplevelsesfyldte aktiviteter i en almindelig hverdag for børnene. 
Skovgården er en åben og respektfuld arbejdsplads med mange forskellige faggrupper, 
der sammen skaber den gode stemning og dynamik, der gør at Skovgården kan være et 
godt sted at være.  
 
Om jobbet 
Alle børn på Skovgården går i vores interne skole. Børnene bor enten på en af 
Skovgårdens to døgnafdelinger eller er dagelev i vores dagbehandlingsafdeling. Eleverne 
er i øjeblikket fordelt i 6 klasser. Der er en skoleleder, ni lærere, en pædagog og tre 
medhjælpere ansat i skolen. Der er to medarbejdere i hver klasse til at varetage 
undervisningen. 
Vi er optaget af, hele tiden at udvikle undervisningen til elevernes bedste. Dette sker i 
samarbejde med pædagoger, psykologer og socialrådgivere. 
Eleverne modtager undervisning i overensstemmelse med Folkeskoleloven. 
Vi skræddersyr den enkelte elevs skema under hensyntagen til den enkelte elevs behov 
og forudsætninger, og samtidig arbejder vi målrettet frem mod at alle elever der kan, får en 
9.kl. afgangsprøve. 
 
Om dig 
• Du brænder for at undervise et sted, hvor behandling og specialundervisning vægtes 

højt. 
• Du bruger din faglige ballast til at tænke i ”det hele barn”. 
• Du er nysgerrig og udforsker nye læringsmæssige veje. 
• Du er parat til at arbejde tværfagligt med pædagoger, psykologer, socialrådgivere og 

ledelse. 
• Du har lyst til at bruge dig selv i tæt samspil med børn med særlige behov. 
 
Vi forventer, at du 
• er uddannet lærer 
• er optaget af og synes, det er sjovt at undervise i en behandlingsmæssig kontekst. 
• fremstår som en tydelig, venlig og genkendelig voksen, der kan skabe tryghed og 

struktur for eleverne. 
• er vild med at motivere og har stor tålmodighed. 
• har interesse for og eventuelt erfaring med specialundervisning. 
• kan undervise i matematik på mellemtrinnet og tysk i udskolingen. 
 
 



 
 

Vil du høre nærmere om stillingen, kan du kontakte skoleleder Jesper Kruse på hverdage 
mellem 15.00 og 16.00 på tlf. 40 46 80 50.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Efter overenskomst mellem Skole- og behandlingshjemmet Skovgården og DLF 
 
Ansættelsestidspunkt  
1. august 2020 
 
Ansøgningsfrist 
Mandag den 18. maj kl. 12.00. Medsend CV og uddannelsesbevis. 
 
Ansættelsessamtaler 
Samtaler finder sted på vores adresse Sneslevvej 67, 4250 Fuglebjerg tirsdag den  
26. maj. 
 
Ansøgning kun pr. mail: job@skolehjemmet-skovgaarden.dk  
Du vil modtage et automatisk svar, når vi modtaget din ansøgning. 
 
Klik gerne ind på vores hjemmeside: www.skolehjemmet-skovgaarden.dk  
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