
 Vig Skole søger en ny lærer  

Skolen har vokseværk og vi søger en ny kollega til d.01.11.2019 

Vi er 

 En idrætsprofilskole med 250 børn fra 0.-7.klasse. Vi bliver en fuld udbygget overbygningsskole (0.-9.kl.) 
indenfor 2-3 år. 

 En skole samt SFO1 og 2 der blev DGI- idrætscertificeret maj 2014, hvorfor idræt og bevægelse indgår som en 
stor del af skole og fritidstilbud. 

 En skole der prioriterer fællesskabet meget højt og anser alle uanset funktion på skolen, som en vigtig del af det 
gode skole- og arbejdsliv. 

 En skole der er blevet gennemgribende renoveret i de seneste år. 

 Beliggende i det skønne Odsherred, med kort afstand til både skov og strand. Togdrift fra Holbæk og bus lige 
uden for døren. 

Vi forventer 

 At du er faglig dygtig, sætter pris på samt bidrager til et samarbejde med alle faggrupper. 

 At du skriftligt sætter mål for, og kan dokumentere dit pædagogiske arbejde. Det er en klar fordel hvis du kender 
til LP-modellen, da den danner grundlag for den analytiske del, af vores pædagogiske ståsted. 

 At du kan formidle din faglige viden, og tage initiativer til pædagogiske aktiviteter. 

Vi søger 

 En lærer der vil undervise i indskoling og mellemtrin.  

 Vi ønsker, at du kan byde ind på nogle af følgende fag: matematik, idræt, engelsk, håndværk og design, 
billedkunst og musik.   

 En anerkendende person, der arbejder for med ressourcesyn og med forpligtende inkluderende fællesskaber. 

 En samvittighedsfuld og loyal kollega, der vil indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde 

 En stabil og imødekommende samarbejdspartner, for forældre og kollegaer. 

Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse d. 01.11.2019.  

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende aftale, og relevante forhandlingsberettigede organisationer. 

Ansøgningsfrist er d. 24.09.2019 kl. 12.00 

Samtaler afholdes torsdag d. 26.09.2019.  

Ansøgning, CV og anden dokumentation skal sendes elektronisk via HR-skyen. 

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen. 

For yderligere information eller besøg på skolen, kontakt skoleleder, Ib Kristensen: ibkrs@odsherred.dk ,  

Mobil: 22501825  
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