Skoleafdelingsleder med god socialpædagogisk erfaring og en anerkendende tilgang til
ledelsesopgaven søges:
Har du mod på at gå helhjertet ind i en opgave, hvor skolefaglig undervisning og
socialpædagogisk behandling går hånd i hånd i et udviklende miljø? Kan du skabe samling
omkring dig og bidrage til at strukturere en til tider hektisk hverdag? Formår du at gå
forrest, når situationen kræver det? Så er du måske vores nye afdelingsleder.
Ternen er et privat skole-dagbehandlingstilbud for elever, der i kortere eller længere
perioder ikke kan rummes i folkeskolen, herunder i folkeskolens specialklasser. Ternen giver
eleverne lysten til (igen) at indgå i sociale læringsfællesskaber og troen på deres faglige
kunnen.
Vi bestræber os på at være kendt for at skabe mærkbare, faglige resultater for eleverne, så
de enten kan sluses tilbage til folkeskolen eller bestå en 9. klasses afgangsprøve hos os og
dermed få adgang til en ungdomsuddannelse.
Vi er et fagligt velfunderet ledelsesteam, der søger en læreruddannet afdelingsleder med
specialdidaktisk og -pædagogisk erfaring og gerne med efter-/videreuddannelse inden for
området til at indgå i vores ledelsesteam med behandlingsfagleder og forstander.
Vi ønsker en læreruddannet skoleafdelingsleder, der kan begynde senest den 1. marts
2019 og som har:
• Erfaring med ledelse på afdelingslederniveau.
• Indsigt i et privat socialt tilbuds driftsvilkår
• Erfaring med undervisning af elever inden for målgruppen.
• Kendskab til Neuropædagogik og ICDP
• Erfaring med at føre til FP9 er en fordel.
Kan du:
• Inspirere, skabe følgeskab og træffe svære beslutninger
• Kombinere teori og praksis - både i det daglige arbejde og i udarbejdelsen af de
individuelle handleplaner.
• Gå balancen imellem både at undervise og lede.
• Skabe gode relationer til både samarbejdspartnere, elever, forældre og kolleger.
Og er du:
• Nærværende og god til at bevare overblikket.
• I stand til at prioritere, planlægge og implementere strategiske indsatser.
• Klar på at lede i samarbejde med de øvrige ledere.
• God til at lytte og anerkende samtidig med, at du guider og vejleder.
Så er du måske klar til at løfte opgaven:
Ternens skoleafdelingsleder skal sammen med det øvrige ledelsesteam understøtte
konsolideringen af Ternens lærings- og udviklingspædagogik. Som skoleafdelingsleder er du

ansvarlig for at løfte forståelsen og kvaliteten af undervisningen i samspil med den
socialpædagogiske udvikling. Du holder kontakten til samarbejdende skoler, hvor vi lejer
lokaler og afholder prøver. Du deltager i møder med samarbejdende kommuner og
forældre. Sidst men ikke mindst har du i dagligdagen din gang i klasserne samt
understøttende kontakt til PPR, logopæd og ergoterapeuter.
Skolens elever er normaltbegavede med problematikker blandt andet inden for adfærd,
kontakt og trivsel, herunder tilknytningsforstyrrelser, ADHD-diagnoser, angst og autisme
spektrum forstyrrelser (ASF). Vanskelighederne er generelt inden for kommunikation, socialt
samspil og social forestillingsevne. Der er tale om elever fra 0. til 10. klasse.
Ternens behandlingspædagogik har til hensigt at give barnet den tryghed og trivsel, der er
en forudsætning for udvikling af de nødvendige personlige og sociale kompetencer, for at
kunne indgå i et skolefællesskab. På Ternen taler vi om at genskabe en elevidentitet. Det
kræver medarbejdere, der uanset om man er pædagog eller lærer, har fokus på barnets
ressourcer og som er vedholdende og forventningsfulde i deres møde med barnet.
Lærere og pædagoger på Ternen er organiseret i teams, der samarbejder bredt om alle
opgaver. Vores undervisning foregår i små enheder, der er let overskuelige og tilrettelagt
efter det enkelte barn. Vi leverer som udgangspunkt undervisning i fuld fagrække og efter
folkeskolens timetal.
Ansøgningsfrist: 28. december 2018 kl. 12.00.
Det vil være muligt at træffe aftale om at besøge skolen udenfor skolens åbningstid kontakt
da venligst forstander Jacob Lomholt på telefon 42 31 34 54 eller behandlingsfagleder Kim
Hellmann på telefon 31 42 24 55.
1. samtale forventes gennemført fredag den 4. januar 2019
Ternen ligger på en stor og smuk naturgrund i Nordsjælland tæt på Kattegat.
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