Grønnevang Skole
Jespervej 148
3400 Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Kommune søger dygtige dansk- og
matematiklærere
Grønnevang Skole i Hillerød Kommune søger matematik- og dansklærere til henholdsvis 0. til 5. årgang og 6. til 9.
årgang.
Om Grønnevang Skole
Grønnevang Skole ligger på 3 afdelinger og er opdelt i 0. til 5. årgang og 6. til 9. årgang. Det understøtter vores
mulighed for at skabe et specialiseret børne- og ungemiljø. Vi har omkring 1000 elever, og vi har plads til flere, men
selvom det lyder af mange, så medfører afdelingsopdelingen og vores organisering i huse, at skolen ikke opleves for
stor af hverken medarbejdere eller elever. Samtidig giver vores størrelse os mange spændende muligheder.
Om stillingerne
Vi søger først og fremmest kollegaer, der gerne vil være en del af vores skole, så kan du sige ja til at undervise i
matematik eller dansk, så er vi meget interesserede i at høre, hvad du ellers kan byde ind med på vores skole. Hvis du
har andre fag eller særlige kompetencer f.eks. som vejleder, og vil du være sammen med os om at skabe den bedst
mulige skolegang for vores elever, er du derfor meget velkommen til at søge.
Vi tilbyder:
 To stillinger med matematik på 0. til 5. årgang eller 6. til 9. årgang
 To stillinger med dansk på 0. til 5. årgang eller 6. til 9. årgang
 Du har mulighed for at byde ind med andre fag eller særlige kompetencer – herunder gerne natur teknologi,
naturfag DSA
 Grønnevang Skole ligger i Hillerød Kommune, hvor der er lavet et forståelsespapir i samarbejde med lærerforeningen. Heri indgår en aftale om, at alle lærere efter eget valg har mulighed for at arbejde 5 timer om
ugen hjemmefra. Vi har også arbejdspladser på skolen, så man er også meget velkommen til at arbejde her.
 Gode fysiske rammer for elever og personale og et skønt kollegialt miljø hvor vi glæder os til at tage imod dig.
Vi ønsker os
Lærere som vil være en del af - og med til at videreudvikle:
 Et stærkt fagligt miljø med en praksis der tager udgangspunkt i de elever, der er i klassen, og som målrettet
vil lede både hele klassen og den enkelte elev mod en stærk faglig udvikling i et fagligt og socialt fællesskab
 En praksis hvor vi har udgangspunkt i et resursesyn hos vores elever, vores kolleger og os selv, og hvor
udvikling og refleksion over andres og egen praksis er en selvfølge.
 Og sidst men ikke mindst ønsker vi os lærere og pædagoger, der har en positiv tilgang til, at ting kan lade sig
gøre, men som også er i stand til at prioritere hensigtsmæssigt som fagprofessionelle, når tiden ikke rækker
til at nå det hele.
Ansættelsesvilkår

Ansøgningen skal sendes elektronisk, og der skal indgå CV, eksamensbevis for læreruddannelsen og relevante
udtalelser. Ansøgningsfristen er torsdag d. 24. januar, og vi holder samtaler fra d. 28. januar 2018.
Ansættelse pr. 1. marts eller efter aftale. Ved spørgsmål kontakt distriktsskoleleder Anja Athar tlf. 72 32 73 40 mail
aath@hillerod.dk, afdelingsleder Jamie Stevenson tlf. 72 32 73 45 mail jast@hillerod.dk eller afdelingsleder Eva
Konring tlf. 72 32 73 70 mail ekol@hillerod.dk
.

