Vår visjon: Vi vil tilby et helhetlig utdanningsalternativ basert på bærekraftig utnyttelse av lokale
ressurser og muligheter i Helgådalen, der hver enkelt
elev kan realisere sitt fulle potensial.
Les mer om oss på
http://www.helgådalmontessori.no

Helgådal Montessori er lokalisert i landlige omgivelser midt imellom historiske
Stiklestad og naturperlen Vera. Skolen er inne i sitt 4. driftsår og det har vært en jevn
økning i antall elever siden oppstarten. Styret har i skoleåret 2022-23 satt et tak på
32 elever grunnet fysiske begrensninger, og per dags dato er det kun to ledige
plasser til høsten 2022. Skolen er imidlertid godkjent for inntil 40 elever - utbygging
kan være nært forestående.
I Trøndelag er det et stort montessorimiljø, med tilsvarende skoler både i Levanger
og Steinkjer som de nærmeste i dag. Helgådal Montessori er den eneste
montessoriskolen i Verdal.
Personalet teller 8 kreative personligheter som alle bidrar til et godt og allsidig
læringsmiljø for elevene og et meningsfylt arbeidsmiljø for de ansatte. Personalets
fagfelt og interesser favner om musikk, dans, teater, jakt, kunst & håndverk, friluftsliv,
kosthold, vitenskap, hagebruk, jordbruk, biologi og dyrehold, blant annet. Flere av
våre ansatte har montessoriutdanning eller tar den utdanningen nå. Personalet er en
entusiastisk gruppe som lett samler seg om felles mål.

Ledig stilling som rektor
100 % fast stilling.
Skolens fortrinn:







Godt utdannet personale
Ungt arbeidsmiljø
Styring av egen økonomi
Lite og oversiktlig miljø der alle blir sett
Stor og godt utviklet samling av montessorimaterielle
Skolefrokost og lunsj hver dag

Vi ønsker oss en skole som tar vare på det positive vi har, og som samtidig tar mål
av seg til å bli enda bedre. Til dette trenger vi en rektor som kan bidra på mange felt.
Vi trenger organisatoren, mentoren, lederen, pedagogen og skolemennesket som vil
være med på denne utviklingen. Har du humor, engasjement og er opptatt av å få til
en god skole? Da har du mye av det vi søker etter.

Ønskede kvalifikasjoner:






Godkjent lærerutdanning
Utdanning i ledelse
Erfaring fra ledelse i skole
Montessoriutdanning
God evne til kommunikasjon med elever, foreldre, ansatte og skolestyret

Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning for tilsettingen. Erfaring kan
kompensere for manglende utdanning.
Innhold i stillingen:





Økonomisk, administrativt og faglig ansvar for skolen
Personalansvar
Hovedansvar for at skolen følger mål og metoder i montessorilæreplanen
I perioder kan det være behov for å være med i undervisning

Vi kan tilby.



Gode lønnsbetingelser etter avtale med skolestyret
Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Tiltredelse etter avtale, senest 1.august 2022.
Søknad med CV sendes til: morten@resve.no
For mer informasjon: Ta kontakt med styreleder Morten Resve på tlf.nr 900 47 114
eller rektor Fionna Gratton tlf.nr 950 81 053
Søknadsfrist: 1.februar 2022

