Baggesenskolen søger en kompetent og engageret
afdelingsleder med fokus på faglig udvikling.
Baggesenskolen er en byskole beliggende i centrum af Korsør tæt på skov og strand. Det er en
skole med masser af potentiale, dygtige engagerede medarbejdere og ca. 530 skønne elever
fordelt på 0. – 9.klasse inkl. 3 modtageklasser. Skolen har gode og velholdte faciliteter med
inspirerende læringsmiljøer, separate SFO-lokaler, flot inspirerende PLC og et multihus med
højt til loftet.
Vi har en dygtig administration, der blandt utallige andre opgaver varetager vikardækningen.
Ledelsen består af en skoleleder med overordnet ansvar for den pædagogiske udvikling,
økonomi og personalet. En viceskoleleder, der har ansvaret for elevernes trivsel, det
socialfaglige arbejde og udvikling af sociale kompetencer hos eleverne. En SFO-leder, der har
fokus på elevernes trivsel både i skole og SFO delen. Desuden har vi en engageret
skolebestyrelse.
Vores nye afdelingsleder skal i samarbejde med skolens dedikerede personale og ledelse
arbejde med, at styrke kvaliteten og udviklingen af skolens faglige niveau.
Vi kan tilbyde
•
•
•
•
•
•
•
•

En sund økonomi og en veldrevet skole.
En engageret og udviklingsorienteret medarbejderstab.
Et stærkt administrativt og pædagogisk ledelsesteam.
Et godt arbejdsklima, der lægger vægt på teamsamarbejde –også i ledelsen.
En skole der prioriterer en høj grad af faglighed. Alle klasser bliver testet to gange årligt
i dansk, matematik og trivsel, for at kunne følge deres progression.
En skole der lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes ansvarlighed.
At skole og hjem mødes i et åbent og gensidigt forpligtende, ligeværdigt og tillidsfuldt
samarbejde.
En skole med forpligtende team, både som leder og medarbejder.

Vi forventer, at du
•
•
•
•
•
•
•
•

Er læreruddannet og har en lederuddannelse – eller er på vej dertil.
En synlig leder, der har en positiv tilgang til elever, forældre og personale.
Har stor pædagogisk og didaktisk indsigt med udgangspunkt i praksiserfaringer.
Har erfaring med supervision og faglig/didaktisk rådgivning og vejledning.
Kan fastholde involverende processer og skabe retning med den faglige ledelse .
Kan arbejde med en systematisk og anerkendende tilgang til udvikling og resultater.
I samarbejde med skolelederen vil arbejde med fagfordeling og skemalægning.
Kan varetage opgaver omkring afholdelse af afgangsprøver.

www.baggesenskolen.dk

En fordel kunne være
•
•
•
•
•

kendskab til administrative programmer
kendskab til Meebook
kendskab til Aula
kendskab til test på alle årgange
at have en vejlederuddannelse

Yderligere oplysninger
Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen ved at kontakte skoleleder Helle Smidt Haim
tlf. 21 57 02 84 / 58 57 23 81.
Du kan læse mere om skolen på Baggesenskolens hjemmeside
Ansættelse er pr. 1. marts 2021 og sker i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive
indhentet børne/- og straffeattest.
Ansøgningsfristen er den 19. januar 2021 kl. 8.00 via Slagelse Kommunes

jobportal.
Der vil være to samtaler. Første samtalerunde afholdes torsdag den 21. januar 2021 fra kl.
15.00. Anden samtale afholdes tirsdag den 26. januar 2021.

www.baggesenskolen.dk

