Østervangskolen

Østervangskolen i Hadsten søger en velkvalificeret underviser til
modtagelsesklasseteamet og udskolingen
Brænder du for at undervise elever med anden etnisk baggrund og understøtte succesfuld integration, så er
du måske vores nye underviser i modtagelsesklasseteamet for de ældste elever på Østervangskolen i
Hadsten.
Her er tale om et vikariat på fuld tid, der løber fra 1/10 2018 og frem til sommerferien 2019.
På baggrund af en øget elevtilgang opretter vi modtagelsesklasse nr. 2 for elever i aldersgruppen 13 – 17 år.
Østervangskolen er den eneste skole i Favrskov Kommune, der har modtagelsesklasser, og vi modtager
derfor elever fra andre skoledistrikter og udsluser igen eleverne hertil.
Vi har stærke og centrale værdier for arbejdet som lærer på skolen, som du skal kunne se dig selv ind i.
Værdierne er: Høj læringseffekt for alle elever, dannelse til fællesskab og et stimulerende og
understøttende lærings- og arbejdsmiljø med fokus på det hele menneske.
Modtagelsesklasserne er tæt integrerede i skolens læringsmiljø i udskolingen. Den overordnede opgave
består i at undervise i dansk sprog og kultur samt øvrige fag i et intensivt forløb således, at eleverne
gradvist kan udsluses i almenundervisningen.
Vi har brug for en underviser i modtagelsesklasserne med følgende profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Læreruddannelse med fagene matematik, naturfag, idræt og/eller engelsk
Erfaring med dansk som andetsprog
Har erfaring med eller kendskab til kulturmødet mellem dansk kultur og andre kulturer
Har en anerkendende tilgang til arbejdet med elevernes læring i handling og sprog
Trives godt med at navigere rundt i et omskiftligt arbejdsmiljø
Parat til at indgå i tværfagligt samarbejde med lærere i de almene klasser
Er en team-player
Robust og moden
Er resultat- og udviklingsorienteret

Ansøgning på mail til: jqos@favrskov.dk
Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. sep. 2018
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jens Damkjær (8964 4603 / 4083 4193) eller viceskoleleder
Jane Qvist (8964 4604 / 3132 4096) på telefon eller mail, hvis du har nogle spørgsmål.
Du kan finde øvrige numre og mailadresser på vores hjemmeside.

Hammelvej 9 | 8370 Hadsten
www.oestervangskolen.dk | 89644600 | oestervangskolen@favrskov.dk

TRIAL MODE − Click here for more information

