Lærer til Sønder Otting Skole
Vi har et stærkt fagligt fællesskab - vil du være med?
Sønder Otting Skole mangler 1-2 dygtige lærere til vores Ungeunivers 7. – 9. årgang.
Sønder Otting Skole søger derfor pr. 1. august 2017 nye medarbejdere til faste stillinger.
Vi forventer at du:



Vil kunne dække flere af følgende fag: Fysik/kemi og matematik. Du må også gerne kunne byde ind på
øvrige naturfag – gerne vejlederdelen. Vi har som mål at være sundhedsfremmende skole. Hvis du kan
bidrage til at udvikle dette område vil det også være en fordel. I kommende skoleår arbejder lærerne
hovedsagligt på en årgang, og du vil derfor skulle dække så mange timer som muligt på din primære
årgang.



Har du erfaring eller uddannelse indenfor PLC eller specialområdet vil det ligeledes kunne komme i spil



Relationsarbejde og klasserumsledelse er din force



Kan arbejde i tæt årgangsteam og bidrage til samarbejdet



Er robust, stabil og engageret i dit arbejde



Vil i respekt for forskelligheder bidrage til skolens professionelle læringsfællesskab



Vil kunne varetage kontaktlærerfunktionen



Vil deltage aktivt i planlægningen af fremtidens skole



Vil indgå et forpligtende samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre.

Vi tilbyder:



Gode kollegaer med et glimt i øjet



Kollegaer med stærke fagfaglige profiler



Mentorordning



En mangfoldig gruppe af dejlige elever



En engageret ledelse, der er tæt på



En skole, hvor årgangstanken samt kontaktlærerordningen er i fokus

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 trivsels–set up, og vi arbejder ud fra en
betragtning om, ”at man aldrig må stå alene med opgaven”.
Ungeuniverset har udover vores fagligt dygtige almenklasser, Talent klasser i Idræt og (pr. 1. august) musik og
sang. Skolen har et særligt tilrettelagt program, SUUS, hvor en hel årgang træner sammen flere gange om
ugen.
Vi bygger en ny skole i Sydbyen.
Læs meget mere om pædagogiske tanker og overvejelser på hjemmesiden www.haderslevsyd.info/
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Har ovenstående din interesse og har du lyst til at se vores skole, så kontakt afdelingsleder Anne H. Østergaard
eller Marianne Kjær Nielsen, telefon 74 34 35 00 eller skoleleder Karsten R. Jessen, telefon 60 93 71 64
Se endvidere: ”Undersøgelse: Skoleelever i Haderslev kommune trives godt”
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, beviser og CV elektronisk via www.haderslev.dk/job senest torsdag den 11. maj 2017
kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20.

