Vi bygger en ny skole i Sydbyen.
Det er super spændende - vil du ikke være med??
Sønder Otting Skole mangler 1 dygtig lærer til vores Børneunivers – 0. – 3. årgang.
Sønder Otting Skole søger derfor pr. 1.8. 2017 en ny medarbejder til en fast stilling til vores kommende
3. årgang, idet en af vores medarbejdere har søgt nye udfordringer i udlandet.
Vi forventer at du:

Vil kunne dække flere af følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, idræt, samt eventuelt H/D på
vores Juniorunivers.

Er robust, stabil og engageret i dit arbejde.

Vil i respekt for forskelligheder bidrage til skolens professionelle læringsfællesskab.

Vil kunne varetage kontaktlærerfunktionen.

Vil være indstillet på at dygtiggøre dig.

Vil deltage aktivt i planlægningen af fremtidens skole.

Og at du vil indgå et forpligtende samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre.
Vi







tilbyder:
Gode kollegaer med et glimt i øjet.
Mentorordning.
En mangfoldig gruppe af dejlige elever.
En engageret ledelse der er tæt på.
En skole, hvor årgangstanken samt kontaktlærerordningen er i fokus.
Høj grad af involvering i egen udvikling samt fagfordeling.

Som vores nye medarbejder vil du opleve en skole, der er i udvikling, og hvor eleverne fagligt skal ”stå
på tæer hver dag”. Vi deltager i Projekt Program For Læringsledelse, PLC udvikling og har løbende fokus
på nytænkning og innovation. Ligeledes har vi øje for det enkelte barn og ser mangfoldighed som en
styrke, der skal bygges på.

Sønder Otting Skole har et stærkt vejlederteam samt et udbygget AKT – set up, og vi arbejder ud fra en
betragtning om, ”at man aldrig må stå alene med opgaven”.
En ny skole i Sydbyen:
Haderslev Kommune har besluttet, at Sønder Otting Skole skal have en nybygget afdeling i Haderslev
Syd, hvor skolens 0.-6. klasse får hjemme. Læs meget mere om pædagogiske tanker og overvejelser på
hjemmesiden https://www.haderslevsyd.info/

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 11. maj kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Har ovenstående din interesse og har du lyst til at se vores skole, så kontakt gerne souschef John Skovby
på tlf. 29 43 39 04 eller Skoleleder Karsten R. Jessen på tlf. 60 93 71 64
Se endvidere:
”Undersøgelse: Skoleelever i Haderslev kommune trives godt”

