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Læsevejleder og dansklærer til
mellemtrinnet på Skovvejens Skole i
Ballerup
Vil du være en del af en ambitiøs skole, der har fokus på både
faglig og social progression hos det enkelte barn i fællesskabet. Og,
trives du i samarbejde på tværs af årgange, matrikler og andre
interessenter, så er det dig vi har brug for.
VI TILBYDER:
En fast fuldtidsstilling på en skole som gerne vil står forrest
En funktion som læsevejleder for alle skolens lærere
En funktion i vores ressourcecenter
Undervisning i dansk på 6. årgang
En delt klasselærerfunktion herunder arbejde med klassen
trivsel
VI FORVENTER, AT DU SOM LÆSEVEJLEDER OG LÆRER:
Er uddannet læsevejleder på diplomniveau eller lignende
Brænder for at vejlede ude i praksis og samarbejde med dine
kolleger
Mestrer klasseledelse og besidder en naturlig autoritet
Er god til at samarbejde, lytte og arbejde selvstændigt
Har stærke it kompetencer og en solid erfaring med digitale
hjælpemidler
Skovvejens Skole er en skole på to matrikler med 1,5 km afstand er
liggende i naturskønne omgivelser og i et eftertragtet boligområde.
Skolen er afdelingsopdelt med i alt 5 afdelinger med hver sin
pædagogiske leder. I ledelsen af Skovvejens Skole indgår også en
distriktsskoleleder, der står for den overordnede strategi og vision
samt en administrativ leder.
Over de kommende år vil der være fokus på udviklingsarbejde, der
skal styrke den enkelte elevs læring og trivsel. Vi ønsker en skole
med højt fagligt niveau samt god elevtrivsel og at Skovvejens Skole
forbliver en særdeles attraktiv arbejdsplads.
YDERLIGERE INFORMATION
Er du interesseret i at høre mere, så er du velkommen til at tage
kontakt til
Pædagogisk Leder for mellemtrinnet Malene Pedersen på telefon
4477 1998
LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
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Løn og ansættelseFind
ifølge
gældende overenskomst efter principper
om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede
organisation
Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har de seneste
måneder forhandlet og indgået en aftale med Ballerup
Lærerforening, som sikrer gode arbejdsvilkår.

Ved at nedsætte den enkelte lærers maksimale
undervisningsforpligtelse fra de nuværende 26 lektioner om ugen
til 25 timer frigøres der tid, som kan anvendes til mere fælles
forberedelse, teamsamarbejde, samtaler med forældre og andre
aktiviteter, som skaber gode rammer for det fortsatte arbejde med
at skabe flotte resultater i folkeskolen i Ballerup. Tiltrædelse snarest
eller senest 1. november.
ANSØGNINGSFRIST: MANDAG DEN 24. SEPTEMBER
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 40 og 41.
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på "send
ansøgning" og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit
uddannelsesbevis.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på:
https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=57654724)
Der er 1 ledig stilling
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