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To lærere søges til Baggesenskolen hvoraf den ene meget
gerne må være uddannet læsevejleder
Bliv kollega med en engageret og dedikeret personaleflok på
den gamle byskole centralt placeret i Korsør.
Vi søger to kompetente og engagerede lærere med erfaring og pondus både fagligt og
relationelt til to faste fuldtidsstillinger. Du skal være uddannet lærer gerne med et
eller flere af følgende linjefag: tysk, dansk, matematik i indskoling, H/D samt være
god til klasserumsledelse.
Baggesenskolen er en 2-3 sporet byskole midt i Korsør. Vi har ca. 530 elever fordelt
på 0. – 9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO Baggesen.
Vi er en skole i rivende udvikling, og vi har særlig fokus på trivsel og fagligt løft, det
forpligtende teamsamarbejde og klasserumsledelse. Vi søger en lærer, der har lyst til
at indgå i et innovativt og udviklende samarbejde med henblik på at skabe et positivt
læringsmiljø såvel for den enkelte elev, klassen som for hele skolen. I dette skoleår er
vi i gang med et kompetenceløft til alle medarbejdere. Det tager afsæt i bogen ”Skole
uden Skældud”.
Vi kan tilbyde:








en skole der er fuld af skønne elever og megen aktivitet
dygtige og positive kollegaer, der lægger vægt på teamsamarbejde omkring
de enkelte klasser/årgange
vi prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse, og hvor det
kreative i undervisningen er en del af fagligheden
vi lægger vægt på et godt skole/hjemsamarbejde
vi prioriterer trivsel, højt, både for eleverne men også for alle skolens ansatte
vi arbejder i forpligtende team
tutorordning/mentor for alle nye medarbejdere

Vi forventer at du …










er læreruddannet
positiv og anerkende i din tilgang til elever, forældre og kollegaer
tror på alle elevers muligheder og kompetencer
er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser muligheder frem for begrænsninger
ønsker at være en del af en arbejdsplads, hvor dialog og humor er et par af
nøgleordene
er engageret og fyldt med gå på mod
kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
har lyst og vilje til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs
trivsel og læring.
kan tiltræde stillingen 1. marts 2021 eller gerne før.
Side 1

Ansøgning:
Upload din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen senest onsdag den 20. januar kl.
8.00 via Slagelse Kommunes jobportal.
Yderligere oplysninger
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og er betinget af en tilfredsstillende
straffeattest og børneattest.
Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Helle Smidt Haim
på tlf. 21 57 02 84
Se yderligere oplysninger på Baggesenskolens hjemmeside
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 25. januar.
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