Børnehaveklasseleder på Balleskolen
Vil du være med i teamet der møder vores nye børn i ”Musehullet” og hjælper dem godt på vej i

Om jobbet
Stillingskategori
Børn og undervisning

skolelivet?
Afdeling
Så har vi en ledig stilling til dig som børnehaveklasseleder. Stillingen er en fast stilling på fuld tid, med

Balleskolen

start 1. august 2018.
Ansættelsesvilkår
Vores børnehaveklasser hedder ”Musehullet” og er tre klasser og fire voksne, der er sammen med

Fastansættelse

børnene hele dagen. Teamet består af tre børnehaveklasseledere og en huspædagog.
Arbejdstid
Til stillingen som børnehaveklasseleder ønsker vi os en pædagoguddannet kollega, som har erfaring

Fuldtid

med (eller interesse for) skolelivet.

Kontaktperson
Merete Bachmann Nielsen

I børnehaveklassen får børnene deres første skoleerfaringer, så her grundlægges de vigtige trædesten til
barnets videre vej i skolen. Vi prioriterer nærhed og overskuelighed højt, men samtidig skal børnene i

Telefon

løbet af deres første skoleår lære skolens rytme og dagligdag at kende.

89702110 / 29375781

Vi vægter det højt, at de voksne omkring børnene kan være lydhøre, samtidig med at de skaber respekt
omkring sig. Som indskolingsmedarbejder er det afgørende, at du har en relation til børnene som skaber
tillid og tryghed, så de har en solid base for at begive sig ind i læringens univers.
Børnehaveklassen har deres eget ”hus”, som er tre klasselokaler, med et fællesrum i midten.

Søg jobbet
Ansøgningsfrist: 17-06-2018

Børnehaveklassens hus er en del af indskolingens samlede lokaler, så som børnehaveklasseleder er du
en naturlig del af arbejdet med hele indskolingsforløbet. Lige overfor ligger vores SFO-lokaler, som også
bruges i løbet af dagen, og udenfor har vi en stor og god legeplads, så der er plads til at lære igennem leg

Send ansøgning

og bevægelse.
Dagligdagen på Balleskolen ligger i tre daglige blokke.
Vi arbejder i lange moduler, der giver mulighed for flow og fordybelse, og vi starter hver morgen med en
morgentid i klasserne. I det hele taget afprøver vi mange nye og varierede arbejdsformer, og der er rig
mulighed for at være pædagogisk kreativ.

Følg os

Om morgenen har vi en tryg start i klasserne. I formiddagsmodulet er vi både i klasser og på tværs, i

Facebook

store og små hold, og her har vi fokus på børnenes sproglige og matematiske kompetencer. Efter

LinkedIn

spisepausen er der god tid til at arbejde med kreativitet, bevægelse og de øvrige kompetencer.

Twitter

Hver onsdag har vi ”husdag”. Her planlægger husets voksne indholdet, med blik for hvad børnene har
brug for, så her er der rig mulighed for at ”sprælle” og finde på. Husdagen er en dag, hvor man får
oplevelser sammen, og det giver grobund for gode relationer og kendskab til hinanden, både for børn og
for voksne.
Læs mere om Balleskolen på www.balleskolen.silkeborg.dk og om Silkeborg Kommunes visioner på
børne- og ungeområdet på http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-unge-og-familie/
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte indskolingsleder, Merete Bachmann Nielsen
og eventuelt aftale et besøg på skolen. Ring til Merete på tlf. 89 70 21 10 eller 29 37 57 81.
Ansøgningsfrist søndag 17. juni 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag 20. juni i
tidsrummet kl. 17.00 – 21.00.
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning i et almindeligt brev til Silkeborg Kommune,
Organisation og Personale, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Husk at anføre job nr. 144781.
Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.
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