Ressource-pædagog til Kongevejens Skole
Mellemtrinnet på Kongevejens Skole mangler en ressource-pædagog – gerne erfaring med COteaching.
Kunne du tænke dig, - som pædagog – at være en integreret del af lærerteamet og således have
alle dine arbejdstimer i skoletiden på en skole, hvor vi vægter et solidt og forpligtende
teamsamarbejde, så er det dig, vi har brug for.
Vi tilbyder:
•
•
•

En fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge – med mulighed for nedsat tid
Spændende nyoprettet stilling
Tæt samarbejde med skolens lærere på mellemtrinnet og den pædagogiske afdelingsleder

Vi forventer, at du som ressource-pædagog skal:
•

Styrke klassefællesskabet og læringsmiljøet

•

Arbejde pædagogisk med individuelle elevers udvikling i klassefællesskabet

•

Understøtte og guide eleverne i deres adfærd ift. at kunne indgå i fællesskabet i de
uformelle og ustruktureret læringsmiljøer – herunder tænkes frikvarter

•

Deltage i sparring omkring enkelte elever samt om klassen i samarbejde med
klasseteamet og tværfaglige samarbejdspartnere

•

Skrive handleplaner for enkelte elever i samarbejdet med klasseteamet

•

Deltage i møder med forældre

•

Følge enkelte elever/mindre gruppe til klubben for at sikre en god overgang mellem
undervisning og klubben

•

Arbejde 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 om skolen på vores hjemmeside www.kongevejensskole.dk
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Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte
Marianne Manicus
Pædagogisk afdelingsleder
Tlf. 45284134

