Dansk- og læsevejleder søges til Marienhoffskolen pr. 1. august 2022 eller snarest herefter
Da en af vores dygtige medarbejdere har søgt nye græsgange tættere på bopælen, har vi fået en
stilling ledig i vores indskoling og i vores læsevejlederteam.
Vi forventer, at du kan vejlede med fokus på formidling og proces samt levere en kritisk orienteret
vejledning. Du er også i stand til i samarbejde med skolens anden læsevejleder at sætte mål og
retning for vores samlede læseindsatser - herunder indsatser for elever med skrive- og
læsevanskeligheder.
Der er tale om en 37 timers fast stilling med start den 1. august 2022.
Vi ønsker at styrke vores indsats på dysleksiområdet, så du skal brænde for at gøre en forskel.
Vi ser gerne ansøgere med følgende kompetencer:
▪ Viden om og gerne uddannelse indenfor dysleksiområdet. Det er bl.a. en fordel, hvis du har
stået for testning af mulige dyslektikere, udarbejdet handleplaner og har erfaring med at
forebygge afkodningsvanskeligheder
▪ Viden om og erfaring med brugen af læse- og skriveteknologier
▪ Liniefag eller lignende kompetencer i dansk
▪ At praktisere det professionelle læringsfællesskab
▪ At påtage dig en delt kontaktlærerrolle
Vi tilbyder:
▪ At du bliver en del af en skole, som ønsker at udvikle sig og blive de bedste indenfor
dysleksiområdet
▪ Fagligt dygtige kollegaer med godt humør – også når det ind imellem bliver svært
▪ Faglige udfordringer i et stærkt årgangsteam
Da vi netop har lavet fagfordeling og skema til det kommende skoleår, ligger der som
udgangspunkt også dansk og historie i 1. klasse og et tysk hold på 7. årgang. Men vi er fleksible.
Kompetencer som musik og praktisk/musiske fag, vil på ingen måde stille dig dårligere, og vil være
meget velkomne på vores skole.
Vi er en kulturskabende skole for 433 elever fordelt fra 0. – 9. klasse. Alle elever er velkomne hos
os, og vi arbejder professionelt og ambitiøst for at give det bedste skoleforløb.
Faglighed og fællesskab vægtes højt, og vi ser elevernes læring og trivsel som hinandens
forudsætninger. Vi har en stærk inklusions- og digital profil og arbejder målrettet med synlig- og
databaseret læring, så eleverne udnytter deres højeste potentiale.

Samarbejde, fælles udvikling og sparring er kendetegnende for skolens kultur, både internt og med
omverdenen.
På Marienhoffskolen arbejder vi målrettet på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har fokus
på at både elever og medarbejdere trives. Vi har et stærkt fællesskab med høj faglighed i fokus.
Som lærer bliver du en del af et årgangsteam og en afdeling, og du indgår i et tæt samarbejde med
dygtige og engagerede kolleger og med en ledelse tæt på kerneopgaven. Desuden vil du også være
en del af skolens fagligvejleder team (PLC).
Læs mere på https://marienhoffskolen.aula.dk/ eller www.syddjurs.dk eller se med på skolens
Facebookside og Instagram.
Marienhoffskolen ligger i hjertet af Ryomgård med skønne udearealer og grønne vidder. Bussen og
Letbanen kører lige til døren. Skolen er nyrenoveret og fremstår som en super moderne
folkeskole.
Ansøgningsfristen er den 20. juni kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 26
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der bliver indhentet straffe- og
børneattester.
Du kan søge jobbet ved at klikke ”Her” Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal
være i pdf- eller word-format.)

