Lærer til intern skole og STU for børn og unge
Egholt Skole henvender sig til normaltbegavede børn og unge i alderen 6-18 år med
sociale/emotionelle problemstillinger, alvorlige personligheds- og udviklingsforstyrrelser,
indlæringsvanskeligheder, eller som har været i behandling på behandlingshjem eller haft
kontinuerlig kontakt med børne-/ ungdomspsykiatrien. Undervisningen foregår i en
miljøterapeutisk ramme.
Vi søger en lærer, der kan undervise i et eller flere af fagene matematik, it, natur/teknik,
fysik, biologi, historie, idræt, dansk, engelsk eller tysk i grundskolens ældste klasser, eller
fagrækken i grundskolens yngste klasser, eller i vores STU.
Egholt består af et Opholdssted 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 optager også eksterne elever.

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, inkluderende og realitetskorrigerende

Vi forventer:
•
•
•
•
•
•

At du har en læreruddannelse, gerne kombineret med erfaring indenfor behandlereller psykiatriområdet
At du kan skrive årsplaner, elevplaner og forståelige udviklingsbeskrivelser
At du er fagligt kreativ i tænkning og opgaveløsning indenfor rammen
At du har erfaring med IT
At du har lyst og evne til at samarbejde tværfagligt
At du er parat til at udvikle dig personligt og fagligt, og du er i stand til at modtage
personlig og faglig supervision

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Faglig og personlig supervision
Intern miljøterapeutisk uddannelse
En god arbejdsplads med kollegaer, der kender værdien i at være et team, hvor vi
reflekterer sammen med fokus på at udvikle eleverne og egen praksis
En fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge
Ansættelsesforhold, der er beskrevet i Egholts medarbejdercharter, der udleveres ved
ansættelse

Din ansøgning mrk. ”lærer”, vedhæftet cv samt uddannelsesbeviser, bedes sendt elektronisk (som word eller pdf-fil) til ansoegning@egholt.dk og skal være os i hænde senest d.
31. august kl. 12. Ansættelsessamtaler finder løbende sted. For yderligere oplysninger om
stillingen er du velkommen til at ringe på tlf.nr. 57 60 83 00. www.egholt.dk

