Dygtig, ambitiøs og hjertevarm lærer med god specialpædagogisk erfaring søges til Dagskolen Ternen
Vi søger en læreruddannet underviser med specialpædagogisk erfaring.
Lærere og pædagoger på Ternen er organiseret i selvstyrende teams, der samarbejder bredt om alle
opgaver. Skolen har tilknyttet en psykolog ansat i PPR og benytter sig derudover også af flere andre
relevante samarbejdspartnere. På Ternen er ingen alene, for vi værner om det stærke og tætte
teamsamarbejde med både supervision og efter-/videreuddannelse.
Vi ønsker en uddannet lærer (37 timer) der kan begynde hurtigst muligt og som har erfaring med
undervisning af elever med særlige behov. Har du derudover erfaring med undervisning i
dagbehandlingstilbud eller andre interne skoler, er det en fordel.
Kan du:
•
•
•
•
•

formulere dig i tale og på skrift.
tilrettelægge og gennemføre en kvalificeret og målrettet specialundervisning med udvidet
differentiering.
være tålmodig, håndtere at ikke to dage er ens samt at børn lærer forskelligt.
kombinere teori og praksis - både i det daglige arbejde og i udarbejdelsen af dag til dag
dokumentation.
skabe gode relationer til både elever, forældre og kolleger.

Og er du:
•
•
•
•

mødestabil, fleksibel og rolig
engageret med stor virkelyst
samarbejdende på tværs af fagligheder
indstillet på at indgå i Ternens supervision og kompetenceudvikling.

Er du måske lige den, vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•
•
•

et godt arbejdsmiljø
fagligt dygtige kolleger
en arbejdsplads i rivende udvikling
kompetenceudvikling og supervision
god energi og arbejdsglæde
gode fysiske rammer
tiltrædelse hurtigst muligt.

Ternen er kendetegnet ved et meget tæt samarbejde på tværs af alle faggrupper, hvor vi løfter i
fællesskab. Skolens lærere og pædagoger samarbejder om arbejdet med elevernes personlige og sociale
udvikling og får derigennem et tydeligt ejerskab til både den socialpædagogiske indsats og den
læringsfaglige styrkelse af elevens færdigheder.

Skolens elever er normaltbegavede med problematikker inden for adfærd, kontakt og trivsel, herunder
tilknytningsforstyrrelser, ADHD-diagnoser og autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Vanskelighederne er
generelt inden for kommunikation, socialt samspil og social forestillingsevne.
Ansøgningsfrist er fredag den 15. marts 2019 kl. 12.00.
Ansøgningen sendes til forstander Jacob Føns Lomholt på jfl@dsternen.dk.
Har du spørgsmål til stillingen eller skolen, er du meget velkommen til at kontakte Jacob på telefon
42313454.
Dagskolen Ternen
Jydebjergvej 7
3230 Græsted
Tlf. 53 26 82 40
www.dsternen.dk/.

