Er du vores nye IT-ansvarlige?
Vi søger pr. 1. august en lærer, der har lyst til at arbejde halv tid som lærer
og halv tid som ansvarshavende for skolens IT-opgaver.
Dit arbejde består i pædagogiske og didaktiske IT opgaver, samt løbende at holde skolens ”maskinpark”
kørende, og du ser en ære i, at undervisningen kan varetages, fordi maskinerne er opdaterede og klar til
brug. Du kan arbejde i en travl hverdag, hvor dine kollegaer pludselig kan få brug for en hjælpende hånd, og
du har gerne erfaring med afvikling af eksamen, kan arbejde i intra, med udvikling af skolens hjemmeside
og som administrator af MinUddannelse. Vores PLC-område er under ombygning, og PLC som et organ i
skolen, er også under udvikling. Derfor ser vi gerne, at du kan bidrage med muligheder til denne proces.
Ud over IT-kompetencer mangler vi kompetencer inden for idræt, historie, fysik, håndværk og design,
musik, men også andre linjefag er velkomne.
I vores perspektiv skal en lærer foruden at være faglig stærk:








Være en dygtig leder af klasserummet.
Have gode relationskompetencer.
Kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning alene og sammen med andre.
Kunne arbejde intensivt med læringsbegrebet.
Give hyppige tilbagemeldinger på elevernes faglige resultater, reflektere alene og sammen med
kollegaer, ledelse og ressourcepersoner samt tilpasse sin praksis.
Engagere sig i samarbejde med kollegaer om forløb for klasser og hold.
Bidrage til tæt samarbejde med forældre og elever.

Bække skole ligger i den nordlige del af Vejen kommune, og vi er en skole med knap 300 elever fra 0.-9.
klassetrin samt SFO. Det pædagogiske personale består af 28 positive og engagerede lærere og pædagoger.
Skolen har en god forældreopbakning og placerer sig over kommunens gennemsnit i den seneste
forældretilfredshedsundersøgelse. Vi er kendetegnet ved en god løfteevne, og placerer os i top i
kommunen. Vi arbejder kontinuerligt med trivsel for elever og personale, og vi er meget fleksible med
hensyn til arbejdstidsaftaler for den enkelte.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Maj-Britt Halle
tlf. 29 67 36 62 eller viceskoleleder Susanne Tang tlf. 24 66 21 16
Ansøgningsfrist d. 17. juni. Samtaler forventes at finde sted uge 25.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse pr. 1. aug. 2018

