Marienhoffskolen søger 2 læring- og trivselsvejledere
Faste stillinger på fuld tid pr. 1. august 2022
− Brænder du for elever, der har brug for noget særligt for at blive en del af
læringsfælleskabet?
− Ved du, hvornår du skal gå forrest, ved siden af og bagved?
− Har du lyst til at sætte dig selv i spil i undervisningen og være medskaber af god
undervisning for alle?
Det er din opgave at arbejde med elevgrupper i indskolingen og på mellemtrinnet. Det
inkluderende arbejde tager afsæt i en anerkendende pædagogik, og vi tror på, at alle børn gør det
bedste de kan, ud fra de evner de har.
Du løser opgaven i et tæt samarbejde med skolens lærere og pædagoger i årgangsteam, læringsog trivselsteamet, ledelse, forældre samt eksterne samarbejdspartnere, herunder PPR.
Vi har brug for lærings-og trivselsvejledere, der kan og vil trivsel, og som kan se sig selv i at være
tovholder på trivselsindsatser, både på elevniveau og på klasseniveau.
Din profil
− Du er uddannet lærer suppleret med relevant efteruddannelse.
− Du har viden om og erfaring med specialpædagogik og vejledning.
− Du har gode samarbejdsevner båret af tillid, et åbent sind og godt humør.
− Du kan yde sparring, rådgivning og feedback på skolens indsatser omkring inkluderende
læringsmiljøer.
− Du kan inspirere og motivere til mulige nye veje at gå og understøtte mestring, udvikling,
læring og deltagelsesmuligheder for alle børn.
− Du har en dialogisk og fleksibel tilgang i samarbejdet med andre.
− Du skal have lyst til at sidde for bordenden og understøtte den ressourcefokuserede
samtale med forældre, fagpersonale og samarbejdspartnere.
− Du værdsætter og bidrager til et godt arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab.
Faglighed og fællesskab vægtes højt på skolen, og vi ser elevernes læring og trivsel som hinandens
forudsætninger. Vi har en stærk inklusionsprofil og arbejder målrettet med synlig- og databaseret
læring, så eleverne udnytter deres højeste potentiale.
Vi er en kulturskabende skole for 430 elever fordelt fra 0. – 9. klasse. Alle elever er velkomne hos
os, og vi arbejder professionelt og ambitiøst for at give vore elever det bedste skoleforløb.
Samarbejde, fælles udvikling og sparring er kendetegnende for skolens kultur, både internt og med
omverdenen.

Dine opgaver vil blandt andet være:
− Tidlig opsporing og indsatser, der sikrer trivsel hos eleverne
− Co-teaching, observation og sparring med lærere og pædagoger
− Koordinering af opgaver, møder, samarbejde omkring elevsager
− Undervisning af børn med særlige behov på mindre hold og i klasse-kontekst
− Elevsamtaler
− Udvikling af en differentieret og motiverende undervisning i tæt samarbejde faglige
vejledere og ledelse
− Implementering gennem PLF
− Vejledning og samarbejde med det pædagogiske personale omkring klassetrivsel,
enkeltelever eller årgange.

Du bliver en del af Lærings-og Trivselsteamet, og du indgår i et tæt samarbejde med dygtige og
engagerede kolleger og med en ledelse tæt på kerneopgaven.
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.
Læs mere på https://marienhoffskolen.aula.dk/ eller www.syddjurs.dk eller se med på skolens
Facebookside og Instagram.
Ansøgningsfristen er den 10. juni 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes den 15. og 17. juni.
Nærmere oplysninger om stillingen fås hos Skoleleder Ann Taul Andersen på mobil 27220775
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der bliver indhentet straffe- og
børneattester.
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De
vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke
længere søges. Opslaget vises udelukkende som refe

