Ikast Østre Skole søger engageret pædagogisk leder
På Ikast Østre Skole har vi fokus på trivsel, læring og dannelse.
Vores mål er, at skolens børn efter 9. klasse er livsduelige til det samfund, de træder ud i. Vi sætter
derfor, sammen med den fagfaglige kerne og den personlige og sociale udvikling, fokus på de
kompetencer, som vi betragter som nødvendige i fremtiden.
Vi er en skole i praksisnær udvikling, som sætter fokus på det lærende fællesskab, hvor vi er
nysgerrige, undersøgende og tør fejle.
Skolens vision er tydelig i sin vægtning af det forpligtende fællesskab på alle niveauer - elever,
ansatte og forældre. Dette lykkes vi så godt med, at vi er en succesfuld og mangfoldig skole.
I mødet med hinanden praktiserer vi kommunens værdier: Dialog, tillid og ansvarlighed – og
gennem disse udleves vores ambitioner om fortsat at være en attraktiv arbejdsplads såvel fagligt
som socialt.
I Ikast-Brande Kommune har vi et fællesskab med fælles vision på tværs af skolerne og et godt
samarbejde inden for 0-18 års området.
Vil du være med til at realisere vores ambitioner? Så har vi jobbet til dig!
Ikast Østre Skole søger ny pædagogisk leder med mulighed for stedfortræderfunktion pr. 1/2
2021.
Stillingen indebærer opgaven som afdelingsleder for indskoling almen, indskoling special
samt SFO. Dine kompetence- og interesseområder er dog med til at forme stillingen.
Pædagogisk leder profil:










Du har et vist kendskab til ledelse af de områder, stillingen indebærer.
Du har erfaring med ansvar for distribuerede ledelsesområder eller formel ledelse.
Du opnår naturligt legitimitet og følgeskab.
Du har gode kommunikative evner, og mestrer balancen mellem forståelig rammesætning,
meningsfuld involvering og beslutning.
Du er systematisk, analytisk, kreativt tænkende og handlingsrettet.
Du er engageret, empatisk og har stærke relationelle kompetencer.
Du er fagligt stærk, og kan bringe dette i anvendelse sammen med det pædagogiske
personale.
Du ser fællesskab og samarbejde som grundlag for udvikling.
Du har allerede eller ønsker at gennemføre en uddannelse i ledelse.

Vi kan tilbyde - om skolen:
Ikast Østre Skole er en tre-sporet skole med ca. 700 elever i 0.-9. kl. med tilhørende SFO samt
kommunale og interne specialklasser.
På Ikast Østre Skole er der en engageret personalegruppe på 95 personer, som alle brænder for
skolen.
Ledelsesteamet består af to pædagogiske afdelingsledere og en skoleleder.
Skolen arbejder målrettet med social læring ved brug af PALS.
Skolens SFO er inddelt i aldersblandede stuer på 0.- 2. årgang. Klubben er for 3. - 5. årgang. Der er

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

specialtilbud for en mindre gruppe børn i hhv. fritidsdelens SFO- og klub.
Se mere på https://ikastoestreskole.aula.dk/





På Østre er samværsformen præget af professionalisme, faglighed, kreativitet, arbejdsglæde,
humor og engagement.
Vi omsætter skolens indsatsområder i praksisnære kontekster med fokus på tydelig
rammesætning og samskabelse.
Vi tør kaste os ud i nyt og være lærende sammen.
På Østre er der dygtige og initiativrige medarbejdere, der brænder for at lave en god skole
for alle børn og unge.

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet og skolen, er du velkommen til at kontakte
nedenstående.
En rundvisning på skolen ved skoleleder Hanne Høj kan bookes hos skolens sekretær Birgitte Skov
Olesen, bshan@ikast-brande.dk




Skoleleder, Hanne Høj tlf.: 99 60 45 01/ 26 16 22 14
Skolechef, Thomas Garsdal tlf.: 20 90 59 04
Skolebestyrelsesformand, Frank Sjøgreen tlf.: 28 97 14 46

Ansøgningen vedlagt relevante bilag skal være os i hænde senest lørdag d. 5/12 2020 kl.
12.00.
Der afholdes ansættelsessamtale tirsdag d. 15/12 fra kl. 13.00 og evt. 2. samtalerunde torsdag
d. 17/12 fra kl. 15.00.
I forbindelse med samtalerne vil der blive anvendt personprofilanalyse.
Ved ansættelse vil Ikast-Brande Kommune indhente børneattest efter ansøgers samtykke.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ikast-Brande kommunes Børn og Unge Politik https://ikast-brande.dk/politik/politikkerstrategier-og-visioner/politikker/boerne-og-ungepolitik
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