Stillinger: Vi søger to lærere til specialklasserne, den ene gerne med en læsevejlederuddannelse, samt
en lærer til en danskklasse på 3. årgang.
.
Gribskolen er en skole i god udvikling, hvor elevernes trivsel og læring og hermed deres faglige udvikling er
omdrejningspunktet for skoleudviklingen. Skolen arbejder aktivt med inddragelsen af IT i undervisningen, hvilket
gør, at alle elever fra 3. klasse har fået PCere, og desuden bruges IT-understøttende hjælpemidler i
undervisningen.
Gribskolen er en af de skoler, der i år har fået dispensation fra undervisningsministeriet til at nedsætte timetallet.
Derfor har vi de kommende år fået lov til at indføre Masterclasses i stedet for understøttende undervisning.
Dermed får vi mulighed for at undervise eleverne i mindre grupper og med udgangspunkt i den enkelte elevs
behov og motivation.
Gennem de seneste år har skolen været igennem et stort generationsskifte. I lærerkollegiet er der stort rum til at
tage godt imod nye medarbejdere og teamsamarbejdet har stort fokus på elevernes læring.

Om jer: De to lærerstillinger i specialklasserækken kommer til at arbejde med børn med generelle
vanskeligheder, og vi ser gerne, at I kommer med relevant viden og erfaring samt kendskab til arbejdet med
børn med executive vanskeligheder. Jeres didaktiske viden og indsigt vægtes højt.

Lærerstillingen på Tingbakkeskolen bliver som dansklærer i en tredieklasse – de øvrige fag kan v i drøfte
nærmere.
I er læreruddannede og har erfaring med undervisning.
De ledige stillinger er faste og på fuld tid. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse
er 1.3.18 eller efter aftale.

Om arbejdsstedet: Gribskolen har knap 600 elever, fordelt på to matrikler: Græsted med almenklasser fra 0.-9.
klasse, kommunens specialklasser for børn med generelle udviklingsproblemer samt et kombineret folke- og
skolebibliotek - og Tingbakken med almenklasser fra 0.-6. klasser.

Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at
kontakte skoleleder Marianne Vedersø Schmidt på tlf.: 72 49 90 53.
Ansøgningsfrist: Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest den 22.1.18. Vi
holder ansættelsessamtale onsdag d. 24.1.

Venlig hilsen

Marianne Vedersø Schmidt
Skoleleder
Gribskolen

