Naturfagslærer til Baltorpskolen i Ballerup
Baltorpskolen søger pr. 1/12 2017 en erfaren naturfags- og matematiklærer til
opgaver i udskolingen på matrikel Rugvænget. Har du mulighed for at tiltræde før, vil
det være en fordel.
Baltorpskolen består af to afdelinger på hver sin matrikel: Rugvænget og Grantoften.
Skolen har ca. 1100 elever og ligger centralt i Ballerup, med ca. 7-8 min. gang fra
Ballerup station. Der er ca. 100 lærere, som alders- og anciennitetsmæssigt er meget
bredt sammensat.
Skoledistriktet er karakteriseret ved en meget varieret befolkningssammensætning,
hvilket medfører stor mangfoldighed i elevgruppen. Ca. 35% af vores elever har en
to-sprogsbaggrund.
Som sammenlagt skole er vi lidt over to år gamle, så vi er en skole i udvikling. Der er
både engagement, humor og positiv energi i personalet, og kendetegnet for os er, at
vi brænder for at gøre en forskel for vores elever – også dem, der er lidt skæve.
Hvis du kan genkende dig selv i profilen nedenfor, vil vi meget gerne høre fra dig:










Uddannet naturfagslærer, helst med nogle års undervisningserfaring.
Ønsker at skabe et differentieret og motiverende læringsmiljø i naturfag, hvor
praktiske øvelser og eksperimenter er med til at fange eleverne.
Interesseret i at arbejde med inklusion i praksis.
Tydelig klasseledelse og god struktur i dit arbejde med eleverne.
Stor relationel kompetence.
God til at samarbejde og indgå i teams.
I stand til at se muligheder, hvor de byder sig.
God til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt.
God til at samarbejde og kommunikere med forældre.

Vi tilbyder dig
 en skole, hvor du har mulighed for indflydelse på eget arbejdsområde
 et godt kollegialt fællesskab med muligheder for faglig udvikling
 en skole på vej mod nye horisonter ved brug den nyeste viden og teknologi
 tæt samarbejde med kompetente og engagerede kolleger, også i fagteams
 mange dygtige interne og eksterne samarbejdspartnere
For yderligere information – eventuelt aftale om besøg på skolen – kontakt
pædagogisk leder Julie Katlev 2024 0823
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn efter
aftale med den forhandlingsberettigede organisation
Ansøgningsfrist: 20. oktober 2017. Samtaler finder sted den 27. oktober.

