Firehøjeskolen søger pædagog til Indskoling og SFO
Vi søger 1 uddannet pædagog/skolepædagog på 30 timer t./uge med tiltrædelse 1. august 2018
til vores afdeling i Vandel.
Vi søger en pædagog:
 Fagligt velfunderet og kan omsætte teori til praksis
 Arbejder pædagogisk målrettet og konstruktiv
 Kan arbejde under skolens 4 værdier: livsmod, nærvær, dialog og faglighed
 Kan se og arbejde med fordelene med aldersintegrerede hold på 2 klasseniveauer
 Arbejder tydeligt og bevidst anerkendende og ressourceorienteret
 Er ansvarlig, selvstændig og dynamisk
 Kan samarbejde i teams og tværfagligt
 Ser SFOen som en vigtig del af børnene dagligdag
 Kan baserer forældresamarbejde på dialog og anerkendelse
 Kan nytænke og udvikle pædagogik og aktiviteter i skole og SFO
Vi tilbyder:
 En skole med 280 elever, fordelt på 2 matrikler med 0.kl.-6.kl. på afdeling Vandel og 0.kl. –
9.kl. på afdeling Nørup
 Vi har aldersintegrerede hold i Indskoling og Mellemtrin, med 2 klasseniveauer på hvert
hold
 Et åbent og positivt teamsamarbejde og gode kollegaer. Vi er i gang med strukturændring,
så Indskoling og Mellemtrin bliver til 1 team med større sammenhængskraft og mere faglig
sparring mellem lærere og pædagoger.
 2 meget velfungerende SFO afdelinger
 Vi arbejder ud fra Vækstmodellen og møder børn og forældre positivt og anerkendende.
Fra august deltager alle pædagoger og lærer i et særligt tilrettelagt pædagogisk
efteruddannelsesforløb: ”Hvem styrer orkestret” Forløbet strækker sig over det meste af
næste skoleåret
 Vi sætter fokus på det barnet kan og det vi gerne vil opnå
 Gode arbejdsforhold og Teamrum med selvstændige arbejdspladser
 Lyse og venlige lokaler og god plads til holddeling
 Masser af udenomsplads og grønne områder med skov i nærheden
 Meget velfungerende samarbejde med lokalområderne og idrætsforeninger
Flere oplysning og evt. aftale om besøg hos ledende pædagog Helle Mikkelsen på heomi@vejle.dk
eller tlf. 26 84 61 30
Ansøgningsfrist : 31.5.2018

Vi holder ansættelses samtaler 6.6.2018
Link til egen hjemmeside:
Du kan læse mere om os på www.Firehøjeskolen.vejle.dk

