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Fast lærerstilling på mellemtrinnet ved Spjald Skole og helhed
Fra den 1. november 2017 har vi brug for en dygtig og engageret lærer, som kan træde ind i
et selvstyrende team omkring skolens mellemtrins elever.
Vi søger en lærer, der har undervisningskompetence i tysk og idræt. Dog er vi også meget
interesserede i at høre fra lærere med undervisningskompetence i andre fag, som praktiseres
blandt eleverne i 4.-6. klasse.
Skolen er nyrenoveret og fremstår som meget moderne og tidssvarende i forhold til teknologi
og læringsmiljøer. Vi ligger tæt på grønne områder og et idrætscenter med svømmehal samt
har en forældregruppe, der interesserer sig for deres børns trivsel og udvikling. Du bliver en
del af et selvstyrende team, hvor du skal være med til at sikre, at vi har fokus på
kerneopgaven, hvor vi positivt understøtter elevernes læring og trivsel.

Vi beskriver os selv som en velfungerende og meget udviklingsorienteret arbejdsplads med
engagerede medarbejdere. En skole med udstrakt selvforvaltning og en bred aldersmæssigt
sammensat personalegruppe. Vi indgår alle i et forpligtende fællesskab og er en arbejdsplads
med godt humør.
Spjald Skole har et godt pædagogisk miljø, hvor elevers og medarbejderes trivsel vægtes højt.
Skolen er velfungerende med ca. 350 elever og et samlet personale på godt 50. Skolen er stort
set tosporet fra børnehaveklasse til 9. årgang.

Ved skolen er tilknyttet én af kommunens 3 specialcentre – Specialcenter Øst samt Spjald
Børnehave og dagplejere.

Arbejdstiden i dette skoleår er 37 timer/uge i 42 uger: mandag 7.45-16.45, tirsdag-torsdag
7.45-15.15 og fredag 7.45-13.15. Desuden har lærerne en timepulje på 112 timer, som må
anvendes udenfor arbejdspladsen og en pulje på 28 timer til fælles planlægning på skolen.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Du er velkommen til at besøge skolen og hente yderligere oplysninger på vores hjemmeside
www.spjald-skole.dk. Du må også gerne ringe til skoleleder Helle Lundsgaard tlf. 99742802
(privat 24937404).

Ansøgning og kopi af eksamensbeviser, udtalelser mv. skal være Spjald Skole i hænde senest
tirsdag d. 26. september 2017, kl. 12.00. Samtalerne finder sted torsdag d. 28. september
2017.

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge
elektronisk via www.job.rksk.dk
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”Send ansøgning” nedenunder selve
stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

