
GENOPSLAG - Ressource-pædagog til Kongevejens Skole 

Det er nødvendigt at have fokus på det pædagogiske og didaktiske arbejde i 
komplicerede læringsmiljøer – derfor har vi besluttet at kapacitetsopbygge med en 
ressource-pædagog til mellemtrinnet. 

Vi ønsker i højere grad at tilgodese diversiteten i klassefællesskabet og udvikle 
eleverne i tilpassede og fleksible mellemformer. 

En anerkendt metode til at rumme diversiteten er principperne i CO-teaching og vi 
håber, at du kan hjælpe os med at anvende disse – fordi du er god til det. 

Som ressource-pædagog hos os skal du i tæt samarbejde med klasselæreren bidrage 
til, hvordan undervisningen skal tilrettelægges – således undervisningen optimeres 
ved, at der er to voksne i klasserummet.  

Du bliver en integreret del af lærerteamet, hvor vi vægter et solidt og forpligtende 
teamsamarbejde - ligesom du skal arbejde tæt sammen med skolens inklusions-
medarbejdere. 
 

Har du relevant efteruddannelse og erfaring indenfor inklusionsområdet - både i det 
almen og i det specialiserede område, vil det være et ekstra plus. 

Vi tilbyder: 

• Spændende nyoprettet stilling, hvor du har mulighed for at være med til at 
videreudvikle trivselsarbejdet på mellemtrinnet 

• En stilling hvor du er med til at skabe muligheder og nytænkning 
• Mulighed for at sætte fokus på og arbejde med diversiteten i klasserummet 
• Tæt samarbejde med skolens lærere på mellemtrinnet og den pædagogiske 

afdelingsleder 
• En fuldtidsstilling – der afvikles i henhold til årsnormen over 41½ uge - 

(mulighed for nedsat tid) 
 

Vi forventer, at du som ressource-pædagog: 
 

• Har et solid teoretisk grundlag du kan trække på, når udviklingen ikke sker 

efter planen – gerne som efteruddannelse 

• Har aktiv erfaring, hvor du er en del af klasserummet 

• Kan styrke klassefællesskabet og læringsmiljøet - også de komplicerede 

læringsmiljøer 



• Er vedholdende 

• Arbejder pædagogisk med individuelle elevers udvikling i klassefællesskabet – 

gerne ud fra et teoretisk grundlag 

• Kan understøtte og guide eleverne i deres adfærd ift. at kunne indgå i 

fællesskabet i de uformelle og ustruktureret læringsmiljøer – herunder tænkes 

frikvarter 

• Deltager i sparring omkring enkelte elever samt om klassen i samarbejde med 

klasseteamet og tværfaglige samarbejdspartnere 

• Kan skrive handleplaner for enkelte elever i samarbejde med klasseteamet  

• Deltager i møder med forældre – både i form af sparring og vejledning, men 

også de svære samtaler 

• Følger enkelte elever/mindre gruppe til klubben for at sikre en god overgang 

mellem undervisning og klubben 

• Arbejder relationelt med din teoretiske viden 

På Kongevejens Skole har vi fokus på: 

• Alle børn skal trives 
• Inklusion og Robusthed - forebyggende trivselsarbejde 
• Ugentlig trivselslektion 

___________________________________________________________________ 

Kongevejens Skole er en tresporet skole med SFO og Klub. Vi er 740 elever og ca. 50 
lærere og 22 pædagoger. Vi tilbyder en god arbejdsplads med engagerede, 
humoristiske og omsorgsfulde kollegaer, en afslappet tone og et velfungerende 
samarbejde i skolens ledelsesteam, der består af skoleleder, viceskoleleder, 
pædagogisk afdelingsleder og SFO/klubleder og kontorleder. 

Kan du se dig selv som en del af vores skole, - skynd dig at sende din ansøgning. Når 
du søger, - er det vigtigt, at du vedlægger dit CV – med tydelig angivelse af dine 
kompetencer og eksamenspapirer, eventuel supplerende kurser - samt henvisning til 
referencer. 

Du kan orientere dig yderligere på www.kongevejensskole.dk 

Tiltrædelse:  1. maj 2020 – eller snarest derefter 

Ansøgningsfrist:  15. april 2020 kl. 12.00 



Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte 

Marianne Manicus 
Pædagogisk afdelingsleder 
Tlf. 45284134 
 
 
 


