Saltum Skole 13.02.2018

Saltum Skole søger lærer
Da en af vore engagerede og dygtige lærere har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1. april
2018 en lærer til varetagelse af undervisningen i dansk og faglig støtte i 3A. Musik i 1A, 3A
og 4A og biologi i 7A, 9A og 9B. Stillingen er på fuld tid.
På Saltum Skole arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor positive forventninger til
børnene er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde.
På Saltum Skole forventes det at undervisningspersonalet kan:
• stille tydelige faglige krav til eleverne og have høje faglige ambitioner på elevernes
vegne.
• skabe et positivt læringsmiljø, hvor alle elever føler sig som en del af fællesskabet og
have en tydelig og ligeværdig måde at kommunikere på.
• samarbejde med de enkelte børn og elever om at sætte faglige og sociale mål.
• differentiere undervisningen og de pædagogiske aktiviteter, så disse er tilpasset de
enkelte elevers forudsætninger.
• bibringe eleverne forståelse for de pligter og rettigheder, der hører til i skolens
fællesskaber.
• formidle et positivt og ligeværdigt samarbejde med forældrene.
• indgå i et forpligtende, konstruktivt, udviklingsorienteret og ligeværdigt samarbejde
med kolleger i dagligdagen og i teamsamarbejdet.
• reflektere og inddrage teoretisk viden i egen praksis.
Saltum Skole har cirka 210 elever fordelt på 0. – 9. årgang. Skolen ligger lige ved naturskønt
område med skov og sø og dejlige aktivitetsområder omkring skolen.
Skolen er fra skoleåret 2016 – 17 godkendt som demonstrationsskole for Udeskole. Vi er
derfor på skolen meget optagede af, hvordan vi kan udnytte de pædagogiske muligheder, der
ligger i Udeskole.
Se mere på skolens hjemmeside www.saltumskole.dk
Interesserede kan henvende sig til skoleleder Klaus Larsen på tlf. 72 57 81 41 mobil
41913141 eller viceskoleleder Søren Jeppesen på tlf. 72 57 81 42 mobil 41913142.
Nolsvej 1 9493 Saltum - Tlf. 72578140 - saltumskole@jammerbugt.dk

Der vil blive indhentet børneattest. Løn– og ansættelsesforhold efter gældende
overenskomst.
Ansøgningsfrist mandag 26. februar 2018 kl. 12:00.
Ansættelsessamtalerne forventer vi at afholde tirsdag 27. februar 2018.
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