
  
 

 

 

 

LEDIGE STILLINGER 

Drottningborg ungdomsskole eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Skolen holder 

til i romslige og velegnede lokaler i sentrum av Grimstad. 

Skolen startet høsten 2015 og har for tiden to klasser på 8. trinn og én klasse på 9. trinn. Fra 

høsten 2017 utvider vi med to nye klasser på 8. trinn. Vi søker dyktige og engasjerte 

medarbeidere som vil være med å bygge opp en kristen ungdomsskole i stor vekst.  

 

Inspektør / lærer (kombinert stilling) 

Arbeidsoppgaver som vil inngå i stillingen er: delta i ledergruppen, strategisk utvikling av 

skolen, timeplanlegging, vikarinnkalling, internkontroll, eksamensavvikling og undervisning. 

Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig. Søker må ha offentlig godkjent utdanning med 

fordypning i aktuelle undervisningsfag. 

 

Personlige egenskaper: 

 har god faglig kompetanse og er engasjert 

 kommuniserer og samarbeider godt med elever, foreldre og kollegaer og bidrar til et 

godt arbeidsmiljø 

 arbeider selvstendig og strukturert, er fleksibel og har stor arbeidskapasitet 

 setter elevenes læringsutbytte i fokus, og tar utgangspunkt i elevens ferdigheter og 

kompetanse når du planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisningen 

 har bevisste holdninger og verdier med tanke på menneskesyn og livssyn 

 

Lærerstillinger 

Vi har behov for flere lærere med kompetanse i norsk, spansk, tysk, matematikk, naturfag, 

samfunnsfag, kroppsøving, mat og helse, musikk og spesialpedagogikk. Andre fag kan også 

være aktuelle. Vi har også behov for lærer som kan ta IKT- ansvar.  

Søker må ha offentlig godkjent utdanning med fordypning i aktuelle undervisningsfag. 



Personlige egenskaper: 

 har god faglig kompetanse og er engasjert 

 kommuniserer og samarbeider godt med elever, foreldre og kollegaer og bidrar til et 

godt arbeidsmiljø 

 arbeider selvstendig og strukturert, er fleksibel og har stor arbeidskapasitet 

 setter elevenes læringsutbytte i fokus, og tar utgangspunkt i elevens ferdigheter og 

kompetanse når du planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisningen 

 har bevisste holdninger og verdier med tanke på menneskesyn og livssyn 

 

 

Assistentstillinger 

Assistentene har som oppgave å gi bistand til enkeltelever i form av omsorg, faglig støtte og 

trening.  

Personlige egenskaper: 

 kommuniserer og samarbeider godt med elever, foreldre og kollegaer og bidrar til et 

godt arbeidsmiljø 

 arbeider selvstendig og strukturert, er fleksibel og har stor arbeidskapasitet 

 har bevisste holdninger og verdier med tanke på menneskesyn og livssyn 

 

 

  

For alle stillinger gjelder: 

 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 

 

For stillingene gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende lover og avtaleverk, og den som 

ansettes må aktivt fremme skolens verdigrunnlag.  

 

Den som blir ansatt må fremlegge politiattest. 

 

Tiltredelse: 1. august 2017. 

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til: 

Rektor, Ingunn Hauan Aagenæs tlf. 99 35 65 35 / e-post: rektor@drus.no  

For mer info om skolen, se: www.drus.no 

 

Søknad med CV og bekreftede vitnemål og attester sendes elektronisk til: rektor@drus.no  

 

Søknadsfrist: 1. mars 2017 
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