Folkeskolelærer - Baltorpskolen
Vil du være med til at undervise på en skole med engagement, holdånd, høje mål og
kolleger, der hver dag gør en forskel i børnenes liv?
Vi søge en fast stilling og en barselsstilling til matematik-, fysik-, musik, HDS og
natur/teknologi til Baltorpskolens afd. Grantoften – mellemtrin og fysik i vores
gruppeordning.
BALTORPSKOLEN – OG DIG
Baltorpskolen består af to afdelinger, Rugvænget og Grantoften, beliggende i Ballerup
bymidte, med ca. 1100 elever. Der er en bred forankring af it-værktøjer med IWB
tavler, Chromebooks og stærke faglige miljøer inden for de store fag. Du bliver en del
af et engageret og humoristisk lærerkollegium, der ser det som deres vigtigste værdi,
at få lov til at flytte nogle børn og gøre dem motiverede for læring.
Med afsæt i Ballerup Kommunes vision ”Skole med vilje” er vi på Baltorpskolen i gang
med at udvikle skolevæsenet og realiserer i de kommende år en række ambitiøse mål,
der bl.a. omfatter: styrkelse af professionelle læringsfællesskaber med uddannelse i
analyse af læringsmiljøer, synlig læring, observation af undervisning og feedback, ny
udskoling med linjer og fokus på brobygning til ungdomsuddannelse fælles
ressourcecenter med fokus på co-teaching.
Du kan være med til at sætte dit præg på denne udvikling, og vi glæder os til at høre,
hvad du kan bidrage med. Vi forventer, at du har faglig stolthed, vedholdenhed og en
positiv tilgang til eleverne.
Vi kan lide udvikling og lægger samtidig vægt på at give ungerne et stabilt og
velstruktureret læringsmiljø.
LEDELSE TÆT PÅ
Som led i Ballerup Kommunes nye ledelsesstruktur er vi én distriktsskoleleder, med
én administrativ leder og ni pædagogiske ledere på Baltorpskolen. Det betyder, at du
som lærer hos os får en tæt relation til din leder og løbende mulighed for observation
og feedback på din undervisning. Arbejdstiden for lærere her på Baltorpskolen
indebærer 33 timers fleksibel tilstedeværelse, og en fuldtidslærer underviser max 25
lektioner om ugen.
Der er reduktion i undervisningstid for nyuddannede.
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal
løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Du skal
vedhæfte dit lærereksamensbevis til ansøgningen.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre
fra dig. Kontakt os endelig for nærmere information. Spørgsmål vedr. stillingen kan
rettes til Line Moberg Sørensen telefon 2024 0822.
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