Vi søger en engageret lærer til Den Interne Skole
Magleby Skolecenter er en selvejende institution med samarbejdende enheder bestående af Den
Interne Skole, STU, to opholdssteder og en botræning beliggende i Slagelse Kommune.

Vi praktiserer den anerkendende og inkluderende pædagogik. Vi tager afsæt i den enkelte unges
ressourcer og tilrettelægger undervisningen individuelt således, at den unge hurtigt får
succesoplevelser. Samtidig bliver den unge inkluderet og mærker at være en del af et fællesskab
Vi søger en lærer til en stilling med et fleksibelt timeantal. Ansættelse pr. 01.08.2021.
Vi har behov for at få dækket følgende fag:
-

Historie
Kristendomskundskab
Samfundsfag
Tysk og
Dansk

Timerne ligger primært på hverdage mellem kl. 8 og 15. Derudover er der 2 lørdage om året med
forældredag, samt 4 pædagogiske dage/konferencer. Skolen rejser to gange om året, hvor vi i efteråret
er på studietur og på skitur i marts.
Vi forventer høj faglighed, og at du kan indgå i tæt tværfagligt samarbejde.
Vi er en skole i udvikling og tilbyder dig en spændende arbejdsplads, hvor du vil have stor mulighed for
at være med til at præge fremtiden.
Det er vigtigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At du sætter dig ind i, og arbejder ud fra, skolens principper og værdier
At du er omstillingsparat og kan bevare overblikket i travle perioder
At du har en anerkendende, nærværende og omsorgsfuld tilgang til eleverne
At du kan arbejde konfliktnedtrappende og med Low Arousal pædagogik
At du kan formulere dig skriftligt og gerne har erfaring med udfærdigelse af statusrapporter
At du er fagligt velfunderet og reflekterende
At du er mødestabil
At du indgår i et teamsamarbejde omkring det enkelte barn på tværs af skole og
hjem/opholdssted
At du er uddannet lærer - gerne med erfaring indenfor specialområdet

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Afdelingsleder Sisse Larsen på sisse@magleby.dk

Du er velkommen til at læse mere om skolen på www.magleby.dk
Ansøgningsfrist er fredag den 7. maj 2021, og ansættelsessamtaler vil foregå løbende.

Send motiveret ansøgning og CV i pdf-format via mail sisse@magleby.dk

