Stillingsopslag
Vestrup Skole har en ledig deltidsstilling som bh.kl. leder med tiltrædelse
01. dec. 2017
Vi kan tilbyde dig









85 søde børn fordelt på 0. – 6. klassetrin på en skole med en smuk
beliggenhed midt mellem Farsø, Aars og Aalestrup – kun en god halv
times kørsel fra Aalborg eller Viborg
Skolen, SFO og vuggestuen/børnehaven Kernehuset er samlet under ét i
en landsbyordning (LBO), og vi har i det daglige et tæt samarbejde
mellem pædagoger og lærere
0. årgang består i dette skoleår af 14 dejlige skolestartere
Eleverne undervises på aldersblandede hold. I nogle lektioner er 0. årgang
alene - i andre er de sammen med 8 1.årgangs elever. Skolens yngste
elever undervises af både lærere og bh. kl. leder
Skolen er sammen med de andre skoler i kommunen med i et stort
Læringsledelsesprogram – for at optimere læring og trivsel
Skolen er kendetegnet ved at have stor opbakning fra forældre og
lokalsamfund
Hos os er der god mulighed for at få indflydelse. Har vi brug for at justere
praksis, er der oftest kort vej fra ord til handling
Vi tilbyder en deltidsstilling med en beskæftigelsesgrad på 0,60

Vi søger en bh. kl. leder som







er pædagoguddannet og kan varetage rollen som bh. kl. leder i et team
sammen med lærere
har erfaring som bh. kl. leder - eller lyst til at få det
også vil påtage sig opgaver med faglig og social støtte af ældre elever
kan og vil indgå i et tæt samarbejde med forældre, kolleger, eksterne
samarbejdspartnere og leder på en lille skole, hvor nøgleordene er: dialog,
teamarbejde, fleksibilitet og nytænkning
er motiveret til at bidrage til fortsat udvikling af et læringsmiljø med høj
faglighed og ambitioner om optimal trivsel for alle
har hjertet på rette sted og er god til at skabe tryghed og gode relationer

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist mandag den 23. oktober
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 25. oktober
Yderligere oplysninger ved henvendelse til skoleleder Sonja Paulin Antonsen,
mobil 2890 9996.
Vestrup Skole
Vestrupvej 23, Vestrup, 9600 Aars
Tlf. 99 66 89 00
e-mail vestrupskole@vesthimmerland.dk
www.vestrupskole.dk

