Ikast Østre Skole søger en engageret lærer til specialområdet
GENOPSLAG
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger en lærer med kompetencer inden for specialområdet til udskolingen. Stillingen indebærer
bl.a. matematik i skolens base-/ specialklasser.
Stillingen er med opstart fra 1. juni 2021 eller hurtigst muligt derefter. Der er tale om en
fuldtidsstilling.
Skolen er kendetegnet ved:











Faglige ambitioner – på et trivselsfremmende grundlag.
At alle børn er del af ét fællesskab.
Vi gerne vil udvikling og forandring med henblik på hele tiden at øge skolens oplevede
kompetence og kvalitet.
At eleverne mødes med musik, æstetik og bevægelse.
Gode kolleger, der bidrager til hinandens arbejdsglæde.
Vi arbejder anerkendende med positive forventninger, med afsæt i PALS.
Vi er loyale overfor fælles beslutninger og ’gør det, vi siger, vi gør’.
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.
En skolebestyrelse som bliver brugt aktivt som sparringspartner.

For stillingen gælder det, at du:









Ser samarbejde som den væsentligste forudsætning for udvikling af god
undervisning.
Ser børns forskellige forudsætninger som en styrke.
Er inspirerende og motiverende for dine omgivelser.
Kombinerer overblik og struktur.
Er indstillet på et tæt samarbejde med forældre.
Tager ansvar for et relationelt samarbejde med kollegaer.
Styrker et attraktivt arbejdsmiljø, der bygger på åbenhed og tillid.
Brænder for at lave en god skole for alle børn og unge.

Om skolen:
Ikast Østre Skole er en tre-sporet skole med 700 elever i 0.-9. kl. med tilhørende SFO samt
kommunale og interne specialklasser (baseklasser).
På Ikast Østre Skole er der en engageret personalegruppe på 95 personer.
Skolen arbejder målrettet med social læring ved brug af PALS.
Se mere på https://ikastoestreskole.aula.dk/
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Tlf. 99604500

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



Skoleleder Hanne Høj tlf. 99604501
Viceskoleleder Palle Aagaard Jespersen tlf. 99604502

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes, så den er os i hænde senest mandag d. 19. april kl
12. Ansættelsessamtaler afholdes d. 22.april.
Ved ansættelse forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til at indhente børneattest efter
ansøgerens samtykke.
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