Innovation

Bæredygtighed

Livsduelighed

Stærk faglighed

Østerbro Lilleskole søger en dygtig og erfaren pædagog fra 1. marts 2018
Vi søger en selvstændig og erfaren pædagog til primært vores mellemgruppe (4. til 6. klasse) på 37
t. pr. uge. Stillingen er en kombinationsstilling, der består af timer i klubben og undervisningstimer
i skolen.
Østerbro Lilleskole er en skole med ca. 200 elever fordelt på 9 årgange, hvoraf ca. 150 deltager i
vores SFO og Klub om eftermiddagen.
Vi er ca. 25 engagerede medarbejdere på skolen.
Østerbro Lilleskole har eksisteret siden 1970, og er en fri grundskole, som i høj grad vægter en
kombination af faglige og sociale projekter og oplevelser, samt mange praktiske og
kreative/musiske aktiviteter.
Det er vigtigt for os,










at du har pædagogisk erfaring med aldersgruppen, og har en anerkendende, positivt og
humoristisk tilgang til børn og voksne.
at du har erfaring med at planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter i fritidsregi, og
kan gøre disse sjove og spændende for klubbens børn.
at du har erfaring med eller har lyst til at gøre dig erfaringer med undervisning.
at du blandt andet kan tilbyde færdigheder indenfor: Idræt, musik, håndværksfærdigheder,
madlavning og udeliv, eller andet, som du mener, vi ikke kan undvære!
at du har et stort overblik, og trives i en travl og til tider uforudsigelig hverdag sammen med
forskellige aldersgrupper.
at du er god til at kommunikere med mange mennesker, og at du kan lide at påtage dig
koordinerende opgaver.
at du deltager aktivt og engageret i skolens pædagogiske udvikling, og synes at dette er
sjovt.
at du synes, at lejrskoler, projektuger, skolefester, lørdagsarrangementer mv. er skønt!
at du kan arbejde fra ca. kl. 10.00 (nogle dage) og alle eftermiddage frem til mellem kl.
16.00 og 17.00, samt kan arbejde fra 8.15 til 17.00 om fredagen.

Vi tilbyder









en skole og en fritidsordning i rivende udvikling.
gode og erfarne kollegaer med mange forskellige kompetencer.
højt prioriteret og godt samarbejde mellem pædagoger og lærere.
en struktur og en tilgang, hvor du i høj grad selv og sammen med kollegaer planlægger,
styrer og evaluerer pædagogiske aktiviteter og undervisningen.
en skole og fritidsordning, som prioriterer tid til forberedelse.
en skole og fritidsordning, som fortsat udvikler sin pædagogiske praksis og sætter nye mål.
et tæt samarbejde med forældrene, så børnene oplever sammenhæng og tryghed i gennem
hele dagen.
løbende kurser og kompetenceudvikling.
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gode fester!

Stillingen aflønnes efter overenskomst mellem BUPL og FGF/Lilleskolerne, samt FSL og
Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Denne stilling er
en kombinationsstilling, således at man ansættes 50 % som pædagogisk medarbejder/pædagog og
50 % som lærer med forberedelse.
Har du lyst til at besøge skolen, så skal du kontakte viceskoleleder Jonas Vad på denne mail:
jonas.vad@osterbrolilleskole.dk
Ansøgning sendes til skolens kontor på post@osterbrolilleskole.dk
Ansøgningen skal indeholde CV, dokumentation og billede.
Ansøgningsfristen er den 11. januar 2017 kl. 12.00.
Vi forventer at holde samtaler den 23. januar fra kl. 14.00 – 19.00.
Læs mere om os på Østerbro Lilleskoles hjemmeside: www.oesterbrolilleskole.dk
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