Børnehaveklasseleder
Laursens Realskole mangler dig, hvis du er
interesseret i en uhøjtidelig arbejdsplads med
masser af engagement, udfordringer og plads til
initiativer.
Stillingen er en fast stilling er til besættelse 1.
august 2018, og timetallet aftales mellem 30 og 37
timer.
Som børnehaveklasseleder har du hovedansvaret
for børnenes allerførste skoleår. Børnenes trivsel
og de gode relationer ser vi som en vigtig
forudsætning for et godt skoleliv. Derfor vægtes
trivselsarbejdet højt og går hånd i hånd med det
skolefaglige, og samarbejdet med forældrene er
centralt for børnehaveklasselederen i det daglige
arbejde.
Indholdet i børnehaveklassen tager udgangspunkt
i temaerne


sprog



matematisk opmærksomhed



naturfaglige fænomener



kreative og musiske udtryksformer



krop og bevægelse



engagement og fællesskab



skovskole

Arbejdet med børnehaveklassen sker i et bredt
samarbejde med de øvrige indskolingslærere og
SFO, og som børnehaveklasseleder vil du også
følge med børnene op i 1.klasse med et par timer
om ugen.
Børnehaveklasselederen er en naturlig del af det
fælles skoleliv og skolens traditioner i det hele
taget i samarbejde med kollegerne. Det er bl.a.
featureuge, Store Legedag, motionsløb,
fællessamlinger og juleafslutning.
Vi håber, du har kreativitet og fantasi i dit arbejde,
og at du med blik for det enkelte barn i klassens
fællesskab vil arbejde engageret på at skabe en
tryg opstart i skolelivet.
Timerne i børnehaveklassen er grundstammen i
stillingen. Derudover aftales timer, som kan være i
undervisning eller morgenåbning. Musik i
indskolingen er et stort ønske, men det kunne
også være idræt, billedkunst, idræt eller andre fag.
Vi vil meget gerne ansætte en ny kollega, der kan
se charmen i at arbejde på en eftertragtet skole i
midtbyen. I en hverdag der er præget af at møde

Laursens Realskole har 470 elever med et spor
fra børnehaveklasse til 5. klasse, to spor i 6. og
7. klasse, tre spor i 8. og 9. klasse og seks 10.
klasser med 18 elever i de mindste klasser
stigende til 24 elever i 10 klasse og 50
imødekommende ansatte.
Du kan få mere at vide om os på
www.laureal.dk eller ved at ringe på
tlf. 86 18 62 00.
Her kan vi også fortælle mere om stillingen, og
du kan eventuelt aftale et besøg på skolen.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst
mellem Finansministeriet og LC (FSL).
Ansøgning mrk. Børnehaveklasseleder
fremsendes på mail i en samlet pdf-fil til skolen
senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12.00 på
Job@laureal.dk.
Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 19.
marts.
Kontakt skoleleder Troels Kirkeskov Jensen,
pædagogisk leder Lisbeth Hjorth Findsen eller
administrativ leder Flemming Hansen.
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