Lærer til Centerklasserne på Højvangskolen.
Vi søger en lærer til indskolingen i Centerklasserne pr. 1. december 2018. Der er som tale om
en ansættelse på fuld tid uden tidsbegrænsning.
Centerklasserne på Højvangskolen er et af Horsens Kommunes specialtilbud for normalt
begavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, ADHDgruppen, samt en række andre udviklingsforstyrrelser.
Centerklasserne dækker hele skoleforløbet fra 0. til 10. klasse.
I Centerklasserne arbejder vi ud fra en struktureret og visuel pædagogik, hvilket kræver en
særlig interesse for kompenserende specialpædagogik.
Du skal kunne varetage undervisningen i almindelige skolefag i indskolingen - og meget gerne
have erfaring med specialundervisning. På sigt vil det også være muligt at ønske undervisning
på andre alderstrin.
Forventninger:
Du skal være uddannet lærer.
Du skal kunne arbejde i et tæt teamsamarbejde med både lærere og pædagoger.
Du har relevant specialpædagogisk erfaring/uddannelse - eller interesse for at arbejde inden for
dette felt.
Du skal være tydelig i din kommunikation og stærk på eller disponeret/motiveret for udvikling
inden for følgende områder:





Klasserumsledelse
Relationskompetencer
Fagfaglige kompetencer
Målstyret, synlig læring og feedback

Derudover skal du være parat til løbende at udvikle dig i samspil med kollegaer og ledelse.

Ansættelse:
Du ansættes ved Højvangskolens Centerklasser som lærer med start 1. december 2018.
Du aflønnes efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: fredag den 19. oktober 2018.
Vi afholder samtaler torsdag den 25. oktober 2018 i tidsrummet 16:00-20:00.
Kontakt:
For yderligere oplysninger, kontakt afdelingsleder Sinnet Stork Sørensen på telefon 76294051,
(mobil 22871543) eller e-mail: siss@horsens.dk.
Om skolen
Højvangskolen er en velfungerende og attraktiv folkeskole beliggende i den sydøstlige udkant af
Horsens - Højvangdistriktet. Centerklasserne på Højvangskolen har elever fra hele Horsens
Kommune.
Højvangskolen har ca. 750 elever, hvoraf de ca. 80 går i Centerklasser. Der er i alt 100
medarbejdere.
Skolen arbejder blandt andet med en indsats omkring målstyret, synlig læring og feedback, hvor
det er den enkelte elevs forudsætninger, der danner udgangspunkt for læreprocessernes
tilrettelæggelse. Alle årgange, klasser og teams er en del af projektet.

