Marienhoffskolen søger 1- 3 skolepædagoger med specialpædagogiske
kompetencer og erfaringer til faste stillinger
Faglighed og fællesskab vægtes højt, 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 har et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, så børnene oplever
sammenhæng og tryghed i løbet af dagen.
Vi er en kulturskabende skole for 436 elever fordelt fra 0. – 9. klasse. Alle elever er velkomne hos os, og vi
arbejder professionelt og ambitiøst for at give dem det bedste skoleforløb.
Marienhoffskolen har længe arbejdet med mellemformer, hvor lærere og pædagoger er med i klassen, som
en del af den almindelige undervisning. Men også hvor elever med særlige behov indgår i små hold.
Udgangspunktet er den enkelte elevs behov, og vi arbejder med forventningsbaseret klasseledelse, tydelige
strukturer og faste arbejdsformer. Målet er, at alle elever kan blive i eller komme tilbage til børnefællesskabet
i deres klasse.
Vi søger en pædagog, der:
• kan arbejde i mellemformer og i klassen
• har erfaring med specialpædagogiske tilgange
• har erfaring med low arousal tilgange
• er særlig robust på det personlige plan
• medvirker til at udvikle børnenes relationskompetencer, nysgerrighed, fantasi og tro på egne
potentialer
• kan se fordele ved at møde børnene i både skole- og fritidssammenhæng
• bidrager med en stærk fagprofessionel tilgang til børns læring og trivsel
• har lyst til at byde positivt ind i samarbejdet med kolleger og ledelse
Vi kan tilbyde:
• en skole, der værdsætter udvikling, faglighed og mangfoldighed, hvor børn skal vokse
• en stor indflydelse på din hverdag og fordybelse i de aktiviteter, du brænder for
• et personale, der er engageret fagligt og socialt, hvor der også er plads til humor
• et stærkt og tæt forældresamarbejde
På Marienhoffskolen arbejder vi målrettet på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har fokus på at både
elever og medarbejdere trives.
Som pædagog bliver du en del af et team og en afdeling, 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 renoveret i 2018 og fremstå 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 15. – 17. juni 2022
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. Stillingen er på 37 timer pr. uge.
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.)

