Børneby søger leder – vil du være med til at skabe en ny institution?

Brænder du for ledelse, og vil du være med til at gøre vores skole, SFO og klub endnu bedre? Så er det
måske dig, vi mangler i vort ledelsesteam! Blåbjergskolen består fra august 2018 af tre afdelinger – Nørre
Nebel, Lunde Kvong og Outrup. Du vil indgå som en del af lederteamet, der vil bestå af seks ledere.
Til vores afdeling i Lunde Kvong søger vi en leder til vores SFO og klub fra 1. marts eller tidligere. I foråret
2018 skal vi have sat rammerne for vores nye børneby, der består af dagtilbud, klub og SFO. Den nye
institution vil i første omgang befinde sig på to matrikler, og du er den kommende leder for børnebyen.
I SFO-en har vi 42 glade elever fra 0. – 3. klasse, der elsker at lege, eksperimentere, udforske vores område
og sig selv, lave sjov og ”ballade”. Nogle kan også bare lide at være til og at have det rart. I klubben har vi
56 elever fra 4. kl. – 5. kl. Her udfordrer vi hinanden lidt mere.
I Lundparken har vi 24 skønne og aktive børn. På Blåbjergskolen har vi 460 glade, aktive og videbegærlige
elever. Vi ser gerne ansøgere, der er interesseret i at være leder for alle tre områder – dagtilbud, SFO og
klub, men er du kun interesseret i enten dagtilbud eller klub/SFO ser vi også gerne din ansøgning.
Vi kan tilbyder en arbejdsplads med humor og plads til forskellighed. Vi er kendetegnet ved dygtige og
engagerede medarbejdere, der i fællesskab udvikler skolens læringsmiljøer med henblik på at øge elevernes
læring og trivsel. Du bliver en del af en skole, som har et pædagogisk grundsyn, som er systemisk og
anerkendende i forhold til samarbejdet omkring børnenes læring og trivsel.
Du vil få nogle hjælpsomme kollegaer og en ledelse, som interesserer sig for dig, og som altid gerne hjælper
dig. Du kommer til at indgå i et læringsfællesskab, hvor vi støtter hinanden i en travl og fleksibel hverdag. Vi
har ugentlige skemalagte møder således, at man kan mødes med sit team og i fællesskab forberede,
efterbehandle og reflektere over undervisningen og elevernes læring og trivsel. Du får din egen arbejdsplads i
gode arbejdslokaler sammen med dine teamkollegaer
Vi kan tilbyde:


En SFO og klub og senere et dagtilbud med fokus på læring og trivsel.



Dejlige børn og gode, hjælpsomme og engagerede kolleger.



Et godt arbejdsmiljø, flextidsaftale og egen arbejdsplads.



Gode lokaler og dejlige udenoms omgivelser.



Et udviklende miljø, der tager initiativer.



En ledelse, der altid er villig til at gå i dialog.

Vi forventer at:


Du kan bidrage med godt humør og god energi.



Du har stærke faglige kompetencer.



Du har fokus på elevers læring og trivsel.



Du kan skabe gode relationer til ledelse, kolleger, elever og forældre.



Du er en tydelig og troværdig voksen.

Løn og ansættelse
Tiltrædelse er den 1. marts evt. snarest muligt 2018. Løn og ansættelsesforhold er efter gældende
overenskomst. Der ansøges via nedenstående link. Ansøgningsfrist er onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00.

Du kan læse om Blåbjergskolen på http://blaabjergskolen.dk samt
https://www.facebook.com/blaabjergskolen, og du har mulighed for at høre mere om stillingen og
Blåbjergskolen ved at kontakte skoleleder Inger Marie Kristensen på tlf. nr.: 23258704 eller afdelingsleder
Rikke Jæger Winther på tlf. nr.: 20 28 21 07.

