
  

  

HF OG VUC KLAR SØGER VIKAR TIL 
BIOLOGI, SLAGELSEAFDELINGEN 
Vi søger hurtigst muligt en årsvikar til at undervise i biologi på skolens afdeling i Slagelse 
grundet sygdom. Der vil være tale om ca. 14 timers undervisning om ugen dag og en aften om 
ugen. 

HF og VUC Klar er en skole for unge og voksne, der ønsker at tage en hf-uddannelse om dagen 
og/eller aftenen. Skolen er beliggende på Vestsjælland og har afdelinger i Slagelse, Ringsted og 
Korsør. På VUC har vi de senere år haft fokus på at udvikle klasseledelse og studiekompetencer, 
hvilket fortsat vil være i fokus suppleret med IT i undervisningen. 

Vi har følgende forventninger til dig som kollega: 

• At du brænder for at undervise unge og voksne med forskellige faglige, sociale og 
kulturelle forudsætninger i dit/dine fag 

• At du ser det som en spændende udfordring, at du på VUC bestandigt kommer til at 
arbejde med mange facetter af lærerrollen i din daglige praksis, og således ikke alene ser 
dig selv som faglærer i snæver forstand, men også har en bredere tilgang til lærerrollen 

• At du ønsker at indgå i et tæt kollegialt samarbejde - også i relation til klasseledelse, 
udvikling af studiekompetencer samt videndeling 

• At du som person er fleksibel, har relationskompetence og ser muligheder i de 
udfordringer du møder i dit arbejdsliv 

• At du har lyst til og gerne erfaring med at anvende IT i undervisningen i dine fag 

Som ny lærer får du introduktion og vil få en mentor. Du ansættes i henhold til overenskomst 
med GL. 

Ønsker du yderligere oplysninger kan du læse mere om HF og VUC Klar på www.vucklar.dk og 
du er også velkommen til at kontakte HF-uddannelseschef Lisbeth Thingstrup pr. 
mail lt@vucklar.dk  eller 5855 5050 (oplys venligst navn og telefonnummer – så vil du blive 
kontaktet). 

http://www.vucklar.dk/
mailto:lt@vucklar.dk


  

  

Både ansøgere med og uden pædagogikum er velkomne til at søge. For at komme i betragtning 
til stillingen skal du have en universitetsuddannelse - eller være i gang med din 
kandidatuddannelse.   

Ansøgningen stiles til rektor Hanne N. Michelsen, og fremsendes pr. mail 
til ansogning@vucklar.dk  senest mandag den 29.8.22 kl. 12.00 – og ansøgningerne behandles 
løbende. Skriv gerne årsvikar biologi i emnefeltet. 
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