Har du grønne fingre og kan slå
et søm i…?
Tolne Efterskole søger en lærer til vores Hus&Have værksted.
Stillingen er tidsbegrænset til 30/6 2022, og ønskes besat hurtigst muligt.
Tolne Efterskole er en prøvefri specialefterskole, hvor du viser vejen for unge med særlige
læringsforudsætninger og ofte med nedsat kognitivt funktionsniveau. Undervisningen foregår på
forskellige værksteder, der kombinerer praktiske og teoretiske fagområder. Vi vægter
undervisning, samvær og aktiviteter med de unge højt, og til efterskolearbejdet hører også aftenog weekendarbejde, lejrskole og særlige arrangementer.
Som lærer på Hus&Have værkstedet vil du sammen med din kollega planlægge, gennemføre og
evaluere undervisningen til værkstedets max. 8 elever. Undervisningen er en kombination af
praktiske og teoretiske fagområder – herunder dansk og matematik, og det er derfor vigtigt, at du
i den praktiske undervisning kan se og inddrage relevante boglige faglige emner. Undervisningen
tager udgangspunkt i livsduelighed med håndværksmæssige opgaver og vedligeholdelse inden for
hus og hjem samt årstidsbestemt gartnerarbejde på grønne områder. Du vil få stor frihed og
indflydelse på undervisningens indhold, og der vil være rig mulighed for at byde ind med egne
ideer – både til undervisning og tilsyn.
Du…
✓ Har lyst til at engagere dig i unge mennesker og lyst til hele efterskolelivet
✓ Uddannet lærer eller pædagog med erfaring eller et godt blik for det almen- og
specialpædagogiske felt
✓ Kan bruge din hænder til forskellige opgaver – både inde og ude
✓ Har høje ambitioner for dit fag – gerne med humor og en naturlig autoritet
✓ Har gode samarbejdskompetencer
Vi…
✓ Er en prøvefri specialefterskole med 90 dejlige unge mennesker og ca. 40 ansatte
✓ Er en veludbygget skole med gode faciliteter
✓ Tilbyder et spændende job med mulighed for at sætte eget præg på undervisning og
hverdag
✓ Har et arbejdsklima præget af engagement, tolerance og godt humør
Ansættelse og løn i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgning sendes til ansoegning@tolneefterskole.dk. Der afholdes løbende samtaler med
ansættelse, når den rette ansøger er fundet.
Yderligere oplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Maria Lundbak tlf.
29 77 69 77 eller 98 93 05 11

