Lærere til Birkerød skole - indskoling
Om jobbet
Vi søger dynamiske lærere til


indskoling med fagene; matematik, natur/teknologi, engelsk, kristendom og design

Du kommer til at indgå i team hvor ansvarlighed, engagement, faglighed og kompetence er nøgleord
og årgangstænkning og teamsamarbejde med stor frihed og indflydelse er gældende.
Selvstændighed og et udfordrende arbejdsmiljø, giver mange muligheder. Vi forventer noget af hinanden og initiativ, livsglæde og humor er vigtige elementer. Du vil indgå og uddannes i et kommunalt
projekt ”Synlig læring”, der startede i efteråret 2015. Digitalisering er et værktøj til læring og du tilbydes
iPad og Macbook.
Din profil
Du er uddannet lærer og har linjefag eller tilsvarende kompetencer. Du har gode relations kompetencer og fokus på elevernes trivsel og læring. Du har lyst til at være en del af et årgangsteamsamarbejde, hvor vi forbereder os i fællesskab. Du har erfaringer med digitalisering og lyst til at arbejde med
læringsplatformen Mee-book. Du er motiveret for at indgå i udviklingen af skolen omkring ”Synlig Læring”
Derfor skal du vælge os
Birkerød Skole er totalt ombygget, opdelt i afdelinger med fagområder, og står nu med fantastiske
visuelle og fysiske faciliteter, helt i tråd med intentionerne i folkeskolereformen. Skolen består af knap
670 livsglade og lærende elever og med et velfungerende forældresamarbejde.
Skolen ligger i et smørhul i Rudersdal Kommune, hvor pædagogisk udvikling, synlig læring, digitalisering og gode vilkår er i højsædet.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er med start snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte skoleleder Heidi Munch Jacobsen
På mobil 72 68 41 81.
Du kan læse mere om skolen på http://birkeroedskole.skoleporten.dk/sp
På www.rudersdal.dk og www.skolespring.dk kan du få mere information om skolevæsenet, skolereform og udvikling.
Ansøgning
Send din ansøgning og CV til skoleleder Heidi Munch Jacobsen på HJO@rudersdal.dk senest den 9.
januar 2017.
Samtaler forventes holdt tirsdag d. 17. og torsdag d.19. januar 2017.

