Lærer til intern skole med miljøterapeutisk behandling
På grund af et fortsat stigende elevtal søger vi en uddannet lærer til 37 t/uge, der kan
starte d. 1. marts 2019 eller gerne før.
Egholt Skole henvender sig til normalt begavede børn og unge i alderen 6-18 år, der
har massive emotionelle og psykosociale udfordringer og kan have haft/har kontakt
med børne- og ungdomspsykiatrien. Egholt består udover skolen af: Opholdssted for
børn og unge fra 6-18/23 år, et bo- og dagtilbud for unge voksne samt et økologisk
landbrug.

Vi arbejder:
•
•
•
•

I teams, der samarbejder bredt om alle opgaver
Tværfagligt og aldersintegreret ud fra elevernes behov
Miljøterapeutisk ud fra klare rammer, struktur og forudsigelighed
Mentaliseringsbaseret ud fra en ressource- og relationsorienteret pædagogik,
hvor læring og miljøterapi går hånd i hånd gennem en integreret og
helhedsorienteret indsats

Har du:
•
•
•
•

Erfaring med undervisning af elever indenfor målgruppen
Gerne et musisk/kreativt fag, kombineret med dansk, engelsk eller matematik
som linjefag
Relevant efter/videreuddannelse
Kørekort kategori B

Kan du:
•
•
•

Formulere dig i tale og på skrift
Kombinere teori og praksis – både i det daglige arbejde og i udarbejdelse af
elevplaner
Skabe gode relationer til både elever, kolleger og forældre

Så kan vi tilbyde:
•
•
•
•
•
•

Et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø
Gode og engagerede kolleger
En attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau og god energi
Personlig og faglig supervision
2-årig miljøterapeutisk uddannelse
Ansættelsesforhold, der er beskrevet i Egholts medarbejdercharter, der
udleveres ved ansættelse

Stillingen forudsætter, at du er mødestabil, fleksibel, robust – at du er parat til at
udvikle dig personligt og fagligt, samt indstillet på at indgå i Egholt Skoles supervision
og kompetenceudvikling.
Din ansøgning mrk. ”lærer”, vedhæftet cv, dokumentation for uddannelse og evt.
udtalelser og referencer, bedes sendt elektronisk til ansoegning@egholt.dk og skal
være os i hænde senest d. 7. januar 2019 kl. 12.00. Der afholdes orienteringsmøde
onsdag d. 2. januar kl. 15.30-16.30. Tilmelding til Karin eller Josephine pr. tlf. 5760
8300 eller pr. mail til adm@egholt.dk
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 17. januar (1. runde) samt d. 24. januar (2.
runde). For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte
skolechef Gitte Larsen på tlf.nr. 57638601.
www.egholt.dk

