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Stillingsopslag 
Skolelæge 25 timer/uge 
 

Har du lyst til at indgå i Skolesundhedstjenestens team og sætte fokus på børn og unges sundhed?  

Skolesundhedstjenesten søger læge på 25 timer/uge per 1. august 2021 eller efter aftale til arbejdet i 

skolelæge i Flensborg og Sydslesvig. Indmødestedet er Flensborg. Ansøgningsfrist 3.5.2021. 

Dansk Sundhedstjeneste udbyder sundhedsydelser til medlemmer af det danske mindretal og 

Skolesundhedstjenesten har et tværfagligt tilbud om rådgivning, aktiviteter og undersøgelsesrækker til 

mindretallets børn, unge og deres familier ved afdelingens skolesygeplejersker, læger, tandplejere og 

socialrådgivere. 

Funktionsbeskrivelse for skolelæge, se nedenfor.  

Hvis du vil vide mere kontakt ledende læge Karen Fink tel. +49 1724 280 906  

 

Ansøgning  

Vi ønsker en ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor det lige netop er dig, der skal være vores nye 

medarbejder, specielt i forhold til de i funktionsbeskrivelsen nævnte arbejdsområder.  

Vedlæg kopier af dit cv, dit uddannelsesbevis og evt. andre beviser og udtalelser, der viser hvad du har 

beskæftiget dig med.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning inden kl. 12 mandag den 3. maj 2021. Ansøgning stiles til 

ledende læge Karen Fink (karen.fink@dksund.de eller att. Karen Fink, Waldstr. 45, D-24937 Flensborg)  

Stillingen er i første omgang slået op internt i Dansk Sundhedstjeneste, på vores hjemmeside 

www.dksund.de  , facebook og insta dksund, jobnet.dk, Flensborg Avis 

Ansættelsessamtaler er planlagt til enten fredag den 7.maj, mandag den 10.maj eller  tirsdag den 11.maj 

efter aftale. 

 

Funktionsbeskrivelse skolelæge ved Skolesundhedstjenesten, april 2021  

Indplacering 

Skolelægen referer administrativt til ledende læge Karen Fink, fagligt jf. egen autorisation/ Approbation  

 

 

mailto:karen.fink@dksund.de
http://www.dksund.de/
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Arbejdsopgaver 

Lægelige opgaver 

 Børnehaveindgangsundersøgelser 

 Udviklingsdiagnostik af børn  

 Vurdering af spædbørn/ tilsyn/ sparring mødregrupper 

 Rækkeundersøgelser af elever jævnførende ”Landesverordnung schulärztliche Aufgaben”.  

 ”Begutachutungen Eingliederungshilfe” 

  Andre rækkeundersøgleser og helbredsvurderinger af 0 til 18 årige, herunder ”schulärztliche 

Begutachtungen” 

 Lægefaglig ansvarlig for skolesygeplejefaglige undersøgelser, for eksempel synsscreening og 

sundhedssamtaler  

 Vaccinationer- viden om vaccinationsabvefalinger ved ”STIKO”, viden om vacciner, organisation og 

krav til udførsel 

 Evt. træffetider og institutionsbesøg dagtilbud eller skoler  

 Rådgivning af skoler omkring smitsom sygdom og hygiejne m.m. jf. ”IfSG” 

 Rådgivning af forældre, grupper og ansatte omkring særlige sygdomme, for eksempel diabetes.  

 Formidling af rekreationsophold i Danmark for børn og unge i samarbejde med afdelingens 

familiekonsulenter. 

 Planlægge og gennemføre eller ledsage temadage, projekter i skoler/institutioner med 

sundhedsfaglige emner 

 Udarbejde og gennemføre sundhedspædagogiske tiltag 

 Fortløbende bidrage til udviklingen af afdelingens tilbud 

Fokusområder for denne stilling er p.t. 

 Udviklingsdiagnostik af 0-6-årige 

 Vacciner 

 

Netværksarbejde 

 Deltagelse i arbejdsgrupper lokalt, kontakt til lokale behandlere  

 Arbeitskreis Kinder- Jugendärztliche Dienste Schleswig-Holstein 

 Pleje kontakten til Dansk Skoleforenings og SDUs institutioner og medarbejdere lokalt 

 Udviklingsarbejde omkring Schulgesundheitsfachkräfte  

 

 

Kvalifikationskrav 

Uddannelse, prioriteret rækkefølge:  

Dansk og tysk autoriseret speciallæge i pædiatri  

Dansk og tysk autoriseret speciallæge i relevant speciale, for eksempel almen medicin, socialmedicin 



www.dksund.de ”Sundhedstjenesten - fra første til sidste hjerteslag” 

Dansk Sundhedstjeneste 
___________________________________________________________for Sydslesvig e.V. 
 

 

 

Enten dansk eller tysk speciallæge i relevant speciale  

Dansk og tysk i tale og skrift 

EDB-kundskaber:  på brugerniveau. Skal kunne benytte gængse EDB-programmer som e-mail, skrive- og 

regneark, præsentationsprogrammer samt virtuelle møderum. Skal kunne tilegne sig brug af 

dokumentationssoftware, p.t. ”ISGA” og forstå kvalitetskontrollen hermed.  

Deltagelse i relevant efteruddannelse under ansættelsen  

Opfyldelse af ”Fortbildungspflicht laut Berufsordnung und Ärztekammer Schleswig -Holstein” forventes. 

Samtidig kan det ikke forventes, at al obligatorisk efteruddannelse kan gennemføres i arbejdstiden og/eller 

med økonomisk bidrag for Dansk Sundhedstjeneste. 

Efteruddannelse fortrinsvis indenfor socialpædiatri og ”Öffentlicher Gesundhe itsdienst”  Tyskland 

 Regelmæssig deltagelse i uddannelsesdage arrangeret af de lokale ”Gesundheitsämters Kinder - und 

Jugendärztliche Dienste ”og lignende  

 Kursusaktivitet i Danmark og i Tyskland 

 Deltagelse i lokale, relevante arbejdsgrupper, for eksempel AG ”Frühe Hilfen” 

 Deltagelse i andre kurser/workshops 

Skolesundhedstjenestens faglige udvikling, kvalitetssikring 

 4-6 årlige temadage, Skovgade, Flensborg (2-8 timers varighed). Her defineres vores 

undersøgelsestilbud, der opstilles faglige og praktiske retningslinjer og evalueres på gennemførte 

undersøgelsesrækker 

 Lægeteammøder 

 Hver onsdag tværfaglig konference på p.t.1,5 timer i Sundhedscenteret, Flensborg, for  

sygeplejersker, læger, socialrådgivere og familiekonsulenter.  

 Deltagelse i interne arbejdsgrupper  

 Arbejde på tværs af afdelingens sygeplejedistrikter 

 

Arbejdstid og arbejdsplanlægning 

 

25 timer, til besættelse 1.8.21 eller efter aftale 

Arbejdstiden er 25 timer ugentligt, ubegrænset fastansættelse. Onsdage er ofte arbejdsdage i forhold til 

teamets konferencer. Kernearbejdstiden er 7.30 til 15.  Enkelte arbejdsdage kan være længere, ligesom 

aften/weekendarbejde til for eksempel forældremøder på skoler/daginstitutioner kan forekomme. 

Lejlighedsvis bagvagtsfunktion (vagt fra hjemmet via telefon) i forhol d til vores døgninstitution. Alle 

Skolesundhedstjenestens medarbejdere arbejder ud fra en normperiode svarende til et skoleår. 

Medarbejderen tilrettelægger arbejdsopgaver i henhold til afdelingens årsrul og efter anvisning fra 

afdelingsledelsen, typisk med ferie og afspadsering i skolernes sommerferie. 
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Indmødestedet er Dansk Sundhedstjeneste i Skovgade, Flensborg. Arbejdet foregår både i Flensborg og 

som udetjeneste i hele Sydslesvig og Hjerting. Kørekort forventes.  

Løn 

Indplacering med grundløn og individuelt lægetillæg jævnførende ”Overenskomst for ansatte ved 

Sundhedscenteret”, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

   


