Lærer til Balleskolen

Om jobbet
Stillingskategori

Balleskolen søger en lærer til indskolingen, som kan undervise i dansk og i engelsk.

Børn og undervisning

Vi tilbyder dig en tidsbegrænset stilling, som varer indtil sommerferien, med start 1. februar 2018. eller så

Afdeling

snart som muligt. Stillingen er ledig på grund af en lærers orlov.

Balleskolen

I vores indskoling bliver du en del af et ”hus”, som består af tre klasser på en årgang, 4 lærere og en

Ansættelsesvilkår

huspædagog. Som indskolingslærer er det afgørende, at du har en relation til børnene som skaber tillid

Midlertidig ansættelse

og tryghed, så de har en solid base for at begive sig ind i læringens univers.
Arbejdstid
Hver formiddag er husets voksne sammen om at have børnene til matematik og dansk, så her vil du

Fuldtid

være i tæt samarbejde med kolleger om at tilrettelægge og gennemføre undervisningen i dansk. Vi

Kontaktperson

arbejder desuden ofte med ”ugeskema”, som betyder, at alle lærerne i huset er sammen med børnene

Merete Bachmann Nielsen

om både dansk, matematik og andre aktiviteter.
Telefon
Efter spisepausen hver dag skal du undervise i det, vi kalder et ”fagturnus-fag”, som for dig vil være

89702110 / 29375781

engelsk. Her er tre lærere sammen om at undervise i et fag, og de underviser sammen i faget, i alle tre
indskolingshuse, en eftermiddag i hvert hus. Én gang om ugen har man tid til fælles forberedelse
sammen med sin faggruppe.
Hver onsdag har vi ”husdag”. Her planlægger husets voksne indholdet, uden at være forpligtet til en

Søg jobbet
Ansøgningsfrist: 25-01-2018

bestemt faglighed, så her er der rig mulighed for at ”sprælle” og finde på.
Send ansøgning
På Balleskolen arbejder vi tæt sammen i vores ”huse”. Vi er optaget af fællesskabet på årgangen, og en

holddeling, der giver os mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den passer til alle elever.
Balleskolen er bygget som en åben-plan-skole, dvs. at der er gode muligheder for fleksibel indretning af
rum til læring, og et udvidet samarbejde mellem både elever og lærere.
Undervisningen 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
Facebook
LinkedIn

Balleskolen er 3-sporet (0. – 9. kl.) og har 690 elever og 42 lærere.
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
på tlf. 89 70 21 10 eller 29 37 57 81.
Ansøgningsfrist torsdag 25. januar 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 29.
januar.
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. 144475.
Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

Twitter

Del/Print

