Lærer til Specialtilbud
Gentofte Kommunes Ungdomsskole søger en lærer til specialtilbud.
Erfaren lærer med gode relationelle kompetencer søges til Ungdomsskolens specialpædagogiske tilbud.
Ungdomsskolen søger en lærer til et helhedsorienteret specialtilbud, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i teams.
Læreren skal tilknyttes en klasse med 6 elever på 7. til 8. klassetrin med vanskeligheder indenfor autismespektret samt lettere
opmærksomhedsforstyrrelser. Klassen har generelt et godt fagligt potentiale og er glade for bevægelse. Vi arbejder målrettet på, at
de unge deltager i undervisningen og tilstræber en forudsigelig og struktureret skoledag i en rolig atmosfære.
Vi arbejder med en low arousal tilgang, og vi sammen med eleven søger at skabe en ny og mere ressourcebaseret historie. Samtidig
er vi opmærksomme på de udfordringer og eventuelle diagnoser en del af eleverne har, og at dette ofte kræver en ganske særlig
tilgang. Dette arbejder vi med i et tæt samarbejde med forældrene, PPR, sagsbehandlere og den unges øvrige netværk.
Vi søger en lærer der:

•

Har matematik som linjefag eller erfaring med undervisning i matematik og kan føre til FP 9.

•

Har erfaring med idræt og svømning.

•

Har erfaring med at undervise indenfor specialområdet – gerne erfaring med lærings- og adfærdsstrategier.

•

Kan tilrettelægge, udføre, fastholde og evaluere en alsidig og faglig relevant undervisning, som er afstemt efter elevens faglige
niveau, kognitive og psykosociale vanskeligheder.

•

Kan indgå i og aktivt deltage i arbejdet og omkring eleven med lærerteamet, psykolog, sagsbehandler og afdelingsleder.

•

Har lyst og evne til supervision samt at give og modtage kollegial og faglig sparring.

•

Har ønske om faglig og personlig udvikling i et spændende arbejdsfelt.

•

Er parat til at udvikle fagligheden i samarbejde med kollegaer, ledelse, børn, unge og forældre.

•

Er stabil og robust og kan indgå i mange samarbejdsrelationer og ser muligheder frem for begrænsninger.

•

Tænker og handler helhedsorienteret og ressourceorienteret i forhold til børnene og deres fællesskab - både fagligt, socialt og
personligt.

Tilbuddet er tilknyttet Søgårdsskolen, som er kommunens specialskole, men er fysisk placeret på Ungdomsskolen.
Du kan læse mere om Ungdomsskolen på www.gentofteungdomsskole.dk ligesom du er velkommen til at kontakte
afdelingsleder Jesper Thanning på telefon 30 55 42 92 for yderligere oplysninger.
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på
børne- og ungeområdet indhentes børne- og straffeattest.
Ansættelsessamtaler foregår den 25. og 26. september i uge 39. TR, ledelse og teamets medarbejdere deltager.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Jesper Thanning

Afdelingsleder
jth@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 20-09-2018 klokken: 12:00
Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt
job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv
og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse
medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.

