Afdelingsleder til Egholt interne skole og STU
Da vores nuværende afdelingsleder går på velfortjent pension, søger vi en ny skolefaglig stærk
afdelingsleder til vores interne skole pr. d. 1. august 2018.
Egholt Skole er normeret til i alt 20 elever i grundskolen. Vores elever er udsatte børn og unge,
primært med sindslidelser, der har været i behandling i det psykiatriske system. Derudover
underviser vi studerende i STU. Der er i øjeblikket 14 elever og 7 lærere.
Egholt består endvidere af 2 Opholdssteder for børn og unge fra 6-18/23 år og et Bo- og
Dagtilbud for unge voksne. Dagtilbuddet driver et økologisk landbrug. Egholt Skole arbejder
tæt sammen med de andre afdelinger.

Vi arbejder:
•
•
•
•

Tværfagligt og aldersintegreret med hensyn til elevernes behov
Miljøterapeutisk, det vil sige relationelt og ud fra klare rammer og strukturer
Teoriforankret på et mentaliserende og psykodynamisk grundlag
Anerkendende, rummelige og inkluderende

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan arbejde i overensstemmelse med Egholts værdigrundlag og i vores miljøterapeutiske ramme
Har en naturlig autoritet, tager lederskabet på dig og skaber følgeskab af lærerteamet
Er åben, empatisk, lydhør, troværdig og reflekterende
Er visionær, fagligt ambitiøs og procesorienteret
Er en stærk samarbejdspartner, såvel indenfor som udenfor vores organisation
Har en stærk skolefaglighed, arbejder struktureret og kan holde det store overblik
Har lyst til at videreudvikle undervisningen i Egholt Skole og STU
Har viden om og erfaring med ledelse og gerne behandling
Har lyst til at opsøge potentielle nye samarbejdspartnere

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

En dynamisk arbejdsplads med et stærkt ledelsesteam
En solid faglig lærerstab, der kender værdien i at være et team, hvor vi reflekterer
sammen med fokus på at udvikle eleverne og egen praksis
Faglig og personlig supervision
Intern miljøterapeutisk uddannelse
Ansættelsesforhold, der er beskrevet i Egholts medarbejdercharter

Din ansøgning mrk. ”afd.leder”, vedhæftet cv samt uddannelsesbeviser, bedes sendt
elektronisk (som word eller pdf-fil) til adm@egholt.dk og skal være os i hænde senest d. 31.
maj 2018 kl. 12. Ansættelsessamtaler finder løbende sted. For yderligere oplysninger om
stillingen er du velkommen til at ringe til direktør Lars Egede Andersen på tlf. 5763 8600 eller
souschef Anne-Mette Neve Alsbjerg 5763 8607
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