Laursens Realskole søger nærværende og kreativ pædagog
Laursens Realskoles skolefritidsordning
søger en pædagog til en stilling på ca. 32
timer pr. uge.
Stillingen er en tidsbegrænset stilling med
evt. mulighed for forlængelse.
Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2019
og frem til 31. juli 2020.
Laursens Realskoles SFO er en lille SFO med
85 dejlige børn i alderen 5-10 år. I SFO’en er
vi en SFO leder, en pædagogmedhjælper og
tre pædagoger, hvoraf du vil være den ene.
Vi søger en pædagog, som lægger vægt på
høj faglighed, godt overblik, skriftlig
kommunikation igangsættende, kreativ
(tegne, male, sy, foto), at være god
sparringspartnere, samarbejde med andre
faggrupper, samt godt humør og et positivt
livssyn. Du skal kunne være pædagog for de
større børn i SFO tiden. Du vil komme til at
indgå i et tæt samarbejde med skolen og al
dens personale bl.a. omkring fælles børn,
forældre, brug af faglokaler, projekter og
lejrskoler. Stillingen omfatter også
administrativt arbejde,
SFO´en indgår i de samme trygge og
omsorgsfulde rammer som resten af skolen.
I SFO´en lægger vi vægt på at skabe rum til
børnenes egne lege, venskaber og kreative
aktiviteter. Vi giver børnene medansvar,
medbestemmelse og har et godt
forældresamarbejde. Vi prioriterer
aktiviteter i SFO’en, som styrker børnenes
kreativitet og deres sociale relationer. Vi
prioriterer ligeledes de fysiske aktiviteter og
udelivet højt, og vi er på Børnenes Jord flere
gange om ugen.
Indskolingen og SFO’en er i skoven en dag
om ugen i sommerhalvåret, hvor vi dels har
undervisning om formiddagen og dels SFO
aktiviteter i skoven om eftermiddagen. Vi
har mange traditioner, hvoraf mange af dem
sker i samarbejde med skolen.

Laursens Realskoles SFO er en dynamisk
arbejdsplads med en meget engageret
personalegruppe, hvor der er mulighed for
indflydelse og udvikling, og kurser er en
naturlig del af arbejdet på Laursens
Realskole. Vi har en aktiv og interesseret
forældregruppe, som gerne deltager i vores
arrangementer.
Laursens Realskole er en privatskole med
475 børn fra børnehaveklasse til 10. klasse
og med 45 ansatte hvoraf 34 er lærere.
Skolen ligger centralt i byen i gamle
velholdte bygninger med hyggelige små
lokaler.
Skolen huser også Musikskolen LAURA og
Aftenskolen SNAP.
Få flere oplysninger på vores hjemmeside:
www.laureal.dk.
Stillingen vil være omfattet af overenskomst
mellem FGF og BUPL.
Vi håber, at stillingen har vakt din interesse,
og beder dig maile din ansøgning til:
job@laureal.dk mærket ”pædagogansøgning”.
Mailen skal indeholde alle bilag samlet i én
pdf-fil.
Ansøgningen skal være skolen i hænde
senest fredag d. 3. maj kl. 12.00
Samtalerne vil blive afholdt mandag d. 27.
maj
Kontakt SFO leder Anita Gruhn for nærmere
oplysninger, på telefon 86 18 62 10 mellem
kl. 10.00 - 12.00.
Her kan vi fortælle mere om stillingen, og du
kan eventuelt aftale et besøg på skolen.

