Helgådal Montessori er barneskole godkjent for opptil 40 elever, 1.-7.
klasse, som drives etter Montessori pedagogikk. Skolen ligger i pittoreske, landlige
omgivelser ca. 30 km fra Verdalsøra, i Verdal kommune. Helgådal Montessori har
som mål å skape en innovativ læringsarena som er mest mulig integrert i
lokalsamfunnet. Les mer om oss på http://www.helgådalmontessori.no.

LEDIG STILLING
Vi søker etter en entusiastisk, fleksibel og omgjengelig lærer til å være en del av vårt team. Vi har
for tiden følgende ledige stilling:

Spesialpedagog 62-82%
Årsvikariat: 01.08.21-31.07.22
Søknadsfrist: snarest, og innen 11.juli

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•

Ha ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning for elever med særskilte
behov, i tett samarbeid med trinnets øvrige ansatte.
Vær en nøkkel person ved kontakt mellom skolen og øvrige instanser.
Bidrar til skolens kontinuerlig utviklingsarbeid ved bl.a. deltakelse i pedagogisk utviklingstid
og planleggingsdager.
Sammen med andre ansatte, bidrar til å skape et trygt og velkommende miljø for elevene,
ved å være med i skolens øvrige aktiviteter, eks. fellesmåltider.

Undervisning skal foregå enten 1-1 eller i små grupper.

Kvalifikasjoner og utdanning
•
•
•

Godkjent lærerutdanning for barn i 1.-7.- eller 5.-10 klasse.
Spesialpedagogikk (60stp)
Ønskelig med kjennskap til-og erfaring med digitale læringsverktøy for spesialundervisning.

Personlige egenskaper
•
•
•
•
•

Omsorgsfull og oppmuntrende. Respekterer andre, og besitter forståelse for barnets behov.
Løsningsorientert og fleksibel
Motivert og opptatt av å hjelpe hver enkelt elev til å realisere sitt fulle potensiale
Evne til å bygge gode relasjoner, både med barn og voksne. Kan samarbeide med
forskjellige aktører, innenfor og utenfor skolen.
Bidrar bevisst til et positivt og støttende arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
•
•

konkurransedyktig lønn og pensjonsordninger
(Statens Pensjonskasse)
et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø – i et fantastisk
bygdesamfunn!

Personlig egnethet vektlegges.
Tilsetting forutsetter framlegging av gyldig politiattest.
Spørsmål om stillingen og informasjon om skolen rettes til
Fionna Gratton, mobil - 950 81 053.

CV og søknad sendes ved
epost til:

Helgådal Montessori
Ved Rektor/dagligleder
Fionna Gratton
info@helgadalmontessori.no

