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Lærer - barselsvikariat til Hellerup Skole på
fuld tid – dansk, engelsk og madkundskab på
mellemtrinnet
Barselsvikariat til Hellerup Skole på fuld tid – dansk, engelsk og madkundskab på
mellemtrinnet
Kan du inspirere og inspireres du i et miljø, hvor projektarbejde, tæt kollegialt læringsfællesskab
og 21th Century Learning Skills er væsentlige elementer?
Barselsvikariatet er på fuld tid med fagkombinationen dansk, engelsk og madkundskab.
Undervisningen foregår på mellemtrinnet med primær tilknytning til 4. årgang.
Ansættelsesperioden er 6/8-18-22/1-19. Der vil muligvis være mulighed for forlængelse.
Vi søger en lærer, der har faglighed, nysgerrighed og lyst at bidrage til skolens udvikling i et
samarbejdsklima, hvor fejl er velkomne, og tillid mellem os er en væsentlig del af kulturen
Vi er en ambitiøs skole, der ønsker at danne og uddanne vores elever til det 21. århundrede. Derfor
vægter vi en stærk faglighed, og at fagene anvendes i tværfaglige, relevante og praktiske
projektforløb. Vi arbejder med udvikling af elevernes læringskompetencer og dannelse for at give
dem de bedste forudsætninger for uddannelse, arbejde og livsduelighed i den verden, de møder nu
og i fremtiden. Professionelle læringsfællesskaber, elevinvolvering i læringen og 21th Century
Learning Skills er væsentlige i forhold til at lykkes med den opgave.
Vores skemaer er fleksible og planlægges efter skoledagens indhold. Derfor vil du have indflydelse
på din arbejdstid og din tilstedeværelse på skolen.
VI FORVENTER, AT DU
Har linjefag eller linjefagslignende kompetencer i dansk og engelsk samt gerne lignende i
madkundskab.
Er en aktiv og positiv medspiller i teamsamarbejdet.
Er udviklingsorienteret.
Har et anerkendende børnesyn og møder børnene dér, hvor de er.
Er fysisk og psykisk robust med en høj arbejdsmoral.
Kan arbejde struktureret og bevare overblikket i en foranderlig hverdag.
Kan se potentialet i et tæt forpligtende læringsfællesskab.
VI TILBYDER:
En skole, hvor projektarbejde er en vigtig del af vores DNA.
En skole, der arbejder med synlig læring og det enkelte barns progression.
En skole, der målrettet arbejder med 21.st Century Learning Design www.21skills.dk.

En skole, der har særligt fokus på læsning og faglig læsning.
En skole, der samarbejder i professionelle læringsfællesskaber.
En åben skole med mange muligheder ude og inde.
En unik mulighed for at deltage i videreudviklingen af en spændende og anderledes skole.
YDERLIGERE INFORMATION OM STILLINGEN
Fås ved at kontakte viceskoleleder Liselotte Nylander på tlf. 3998 5251 eller skoleleder Lasse
Reichstein på tlf. 3998 5260. Vi opfordrer til, at du kommer forbi, inden du søger. Hellerup Skole
er et besøg værd.
LØN OG ANSÆTTELSE
Sker i henhold til gældende overenskomst for lærere i folkeskolen
Ansøgningsfrist: Den 23. maj kl. 12.00
Ansættelsessamtaler i uge 22, sandsynligvis den 28.5.18
HELLERUP SKOLE
Er en nyere skole med ca. 640 ivrige og positive elever samt en interesseret og ansvarlig
forældrekreds. Skolen er bygget til og fysisk indrettet på at undervisningen sker i hjemområder
med fleksible muligheder for indretning og undervisning.
Yderligere oplysninger vedrørende Hellerup Skole kan indhentes på www.hellerupskole.dk og på
https://www.facebook.com/Hellerupskole/
Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst
Liselotte Nylander
Viceskoleleder Hellerup Skole
liny@gentofte.dk
Telefon: 39985251
Mobil: 39985251
Ansøgningsfrist: 23-05-2018 klokken: 12:00
Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke
dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og
hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret.
I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti
for, at borgerne får den bedst mulige service.

