Ikast Østre Skole søger en engageret skole-/fritidspædagog på 34 timer
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger en pædagog, der brænder for både skole- og fritidspædagogik, og som har kompetencer til i et
teamsamarbejde at understøtte læring og trivsel i barnets hele skoledag.
Din funktion vil være fordelt på indskolingen og aldersblandet, stueopdelt SFO.
Stillingen er med opstart fra 1. august 2021.
Om skolen:
Ikast Østre Skole er en tre-sporet skole med 700 elever i 0.-9. kl. med tilhørende SFO samt kommunale og
interne baseklasser (specialklasser).
På Ikast Østre Skole er der en engageret personalegruppe på 95 personer.
Ikast Østre Skole har stort fokus på en bred forståelse af læring og dannelse. Udover at have fokus på viden
og færdigheder er der fokus på de personlige og sociale kompetencer samt de 21.århundredes kompetencer.
Med afsæt i PALS arbejder vi med social læring via anerkendelse og positive forventninger.
Ikast Østre er kendetegnende ved et mangfoldigt fællesskab, hvor vi møder hinanden med ansvar, omsorg og
respekt.
Skolens professionelle fællesskab er båret af tillid og samarbejde. Vi tør kaste os ud i nyt og være lærende
sammen.
Vi har et godt socialt fællesskab i personalegruppen og møder hinanden med smil og har en humoristisk
tilgang. Som kollegaer bidrager vi til hinandens arbejdsglæde.
På Ikast Østre Skole er skolebestyrelse en aktiv sparringspartner, og vi har et godt samarbejde med skolens
forældregruppe.
Se skolens vision med mere på https://ikastoestreskole.aula.dk/
Vi søger en pædagog, der:






Formår at have pædagogisk fokus på børns trivsel på tværs af undervisnings- og fritidsdel.
Kan være tydelig og skabe trygge rammer for børns udvikling.
Kan motivere børns leg med aktiviteter, der understøtter børns læring og dannelse.
Har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang samt blik for det enkelte barns forudsætninger.
Kan arbejde både selvstændigt og på tværs af fagprofessioner.

Løn- og ansættelsesforhold: Løn efter gældende overenskomst.
Vi uddyber gerne stillingsopslaget, så ring endelig til os:



Skoleleder Hanne Høj tlf. 99604501
Pædagogisk leder Anne Buhrkal tlf. 99604503

Ikast Østre Skole, Finlandsgade 10, 7430 Ikast
ostreskole@ikast-brande.dk
ikastoestreskole.aula.dk
Tlf. 99604500

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes, så den er os i hænde senest tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 15. juni 2021
Ved ansættelse forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til at indhente børneattest efter ansøgerens
samtykke.
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