Ledig lærerstilling på Søbæk Skole, Afdeling Søbæksparken
Behandlingsstederne Søbæk – Afdeling Søbæksparken søger lærer med interesse for
samspillet mellem behandling, pædagogik og undervisning for børn og unge med
psykosociale vanskeligheder.
Vi har stor tilgang af elever, og vi søger derfor en lærer gerne med linjefag i matematik, men det er
din personlighed, du bliver på, så det er ikke et krav. Det vil være en fordel, du kan føre til
eksamen i FP9 og FP10. Derudover vil det ikke være nogen forhindring, hvis du har en bred
undervisningsvifte og kan deltage i tilrettelæggelsen og udførslen af undervisningsforløb i andre
fag i samarbejde med teamets øvrige voksne.
Søbæksparken er et skole-behandlingstilbud med 43 børn og unge i aldersgruppen 12 år og
opefter fordelt pt. på fire klasser. Målgruppen er børn og unge med intelligens indenfor
normalområdet, men med vanskeligheder primært indenfor områderne tilknytnings- og
personlighedsforstyrrelser og autisme.
Skolen tilbyder undervisning i fuld fagrække samt mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver.
For at kunne imødekomme elevernes udfordringer kræves der, at de ansatte er gode til at indgå i
troværdige og tryghedsskabende relationer.
Ud over de lærerfaglige kompetencer søger vi en kollega, der både har lyst, evner og interesse i at
arbejde i teams, være med til at løfte alle hverdagens praktiske opgaver, samt bidrage til et godt
arbejds- og ungemiljø. En yderligere og væsentlig del af arbejdet består af at indgå i samarbejdet
med øvrige instanser omkring eleverne, forældre/opholdssteder/kommuner/behandlere mv. –
herunder beskrivelser af indsatsen i elevplaner og klasselogs, deltagelse i møder m.v. for at
fremme sammenhæng og kvalitet i den samlede behandlingsorienterede indsats omkring eleverne.
Klasserne sammensættes ud fra såvel alder, behandlingsmæssige, sociale og faglige hensyn.
Det behandlingsmæssige arbejde indgår både som element i undervisningen, i træning af sociale
færdigheder og i kontinuerlige samtaler med de enkelte elever.
Personalegruppen består af lærere, pædagoger og personer med anden faglig uddannelse. Som
en del af et team har man indflydelse på og medansvar for tilrettelæggelse, fordeling og løsning af
teamets samlede opgaver. Du skal sammen med andre kolleger i teamet, og på skolen samlet set,
kunne formidle og undervise, finde løsninger samt se udviklingsmuligheder for børn og unge, der
ofte oplever dagligdagen som problemfyldt.
Vi arbejder med afsæt i den mentaliserende tilgang, ÅBENT-sind, hvor nøgleordene er åbenhed,
balance, empati, nysgerrighed og tålmodighed. Der er supervision med psykolog, og der foregår
undervisning af personalet i relevante områder internt på afdelingen.
Vi forventer:
 At du er uddannet lærer.
 At du har erfaring med eller lyst til at arbejde med specialundervisning og har øje for at
finde alternative veje for den enkelte elev i udviklingen af færdigheder, selvindsigt og
selvværd.
 At du er indstillet på at arbejde med dokumentation og formidling af indsatsen.
 At du er indstillet på at indgå i tæt samarbejde med kollegaer i en struktureret hverdag, hvor
virkeligheden ofte byder på behov for, at planerne må justeres og tilpasses gruppens
dagsform. To dage ligner sjældent hinanden.
 At du har en udadvendt personlighed med humor, ideer og handlekraft.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.soebaek.dk
Ansøgningsfrist torsdag den 19.11.2020 – jobsamtaler snarest derefter.
Ring gerne til afdelingsleder Jesper Rasmussen på 21 55 48 33 for yderligere information. Din
ansøgning skal sendes til job@soebaek.dk

