
     

 

BRÆNDER DU FOR FRANSK? 

Hvis du lyst til at undervise både grundskole- og gymnasieelever, kan denne stilling være lige noget for dig. Høje-

Taastrup Gymnasium og Vestegnens Privatskole søger underviser i fransk med ansættelse fra 1.8.2018.  Da stillingen 

er en kombinationsstilling, vil dit skema blive lagt til rette efter, at du underviser begge steder. Der er 3,5 km (5 

minutter i bil eller 2 minutter med S-tog) mellem de to institutioner.   

På Vestegnens Privatskole omfatter skemaet 14 fransklektioner på mindre hold fra 5. til 9. klassetrin svarende til en 

beskæftigelsesgrad på cirka 40 %. På Høje-Taastrup Gymnasium omfatter skemaet 5 lektioner svarende til en 

beskæftigelsesgrad på cirka 30 %. Lektionerne vil blive placeret, så der tages videst muligt hensyn til transport.  

Vi søger en lærer, der er både selvstændig og fleksibel og som har lyst til at promovere faget. Du skal kunne levere 

undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet, kunne indgå konstruktivt i samarbejdet med kolleger og ledelse og 

være opmærksom på elevernes trivsel som en vigtig forudsætning for læring. 

Vestegnens Privatskole (VP) blev oprettet i 1980 og ligger tæt på Taastrup Station. VP har 26 ansatte og 300 elever, 

der udgør ét spor til og med 6. klasse, to spor fra 7.-9. klasse, samt én 10. klasse.  

Vi er ikke afdelingsopdelt og holder gerne efterårsferie, vinterferie (uge 8) og påskeferie. Vi bidrager hver især dagligt 

til en løbende udvikling af en fagligt funderet skolekultur, hvor samarbejdet er præget af en lun, fleksibel og gensidig 

respektfuld indstilling til alle skolens opgaver.   

Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) ligger ved Høje-Taastrup Station. HTG har 600 elever og 75 ansatte. Skolen har en 

STX-afdeling på 18 klasser, HF-afdeling på 4 klasser og en aspergerafdeling med 6 klasser.  

Vi lægger vægt på høj faglighed, mangfoldighed og at være genkendelig i nærmiljøet, som gymnasiet er en aktiv del af. 

Skolen har stort fokus på løbende at udvikle sig, hvilket giver nytænkning, kreativitet, rummelighed og den 

pædagogiske udvikling gode udfoldelsesmuligheder. 

Høje-Taastrup Gymnasium, Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup, tilbyder løn og ansættelsesvilkår, baseret på overenskomst 

for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. eller overenskomst for akademikere i staten. Vil du vide 

mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Mogens Andersen på 3396 4050 eller på ma@htg.dk. Du 

kan finde yderligere oplysninger om Høje-Taastrup Gymnasium på www.htg.dk.  

Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 2630 Taastrup, tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, baseret på Fællesoverenskomst 

mellem LC og Finansministeriet, suppleret med lokale løntillæg. Yderligere oplysninger om Vestegnens Privatskole 

findes på www.vestegnens-privatskole.dk eller ved personlig henvendelse til skoleleder Thomas Frandsen på 

43324400 eller TF@vestegnens-privatskole.dk.  

Skriftlig ansøgning fremsendes til job@htg.dk mærket Fransklærer og modtages senest fredag den 20. april 2018. Vi 

gennemfører samtaler i uge 18 2018.  
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