Slöjdlärare
Viktoriaskolan ligger fint beläget vid skogen i Brickebacken i Örebro. Viktoriaskolan är en fristående F-9
skola. Skolan bygger på en kristen grund och har en kulturprofil med ämnena bild, dans, drama och musik.
Vårt fritidshem har friluftsinriktning.
Skolans vision är att vara en skola för hela människan - nu och i framtiden.
- Vi välkomnar alla barn och elever.
- Vi vill vara till för hela människan.
- Vi arbetar med varierat lärande och satsar på digitalt lärande (en-till-en och två-till-en).
- Vi har en kulturprofil (inkl. friluftsprofil).
- Vi vill hela tiden utvecklas för att nå hög måluppfyllelse.
Under tiden på Viktoriaskolan ska varje elev få möjlighet att utveckla:
- positiv självbild
- god social förmåga
- kreativitet
- vilja och lust till fortsatt lärande
- goda ämneskunskaper
- förmågor att bearbeta och använda sina kunskaper
- delaktighet i ansvaret för sig själv och sin omvärld
- redskap att bearbeta existentiella frågor
Du kommer att arbeta med undervisning i slöjd/textilslöjd för årskurs 3-9. Du kommer att tillhöra arbetslag
mellanstadiet.
Vi arbetar med ämnesövergripande teman där också slöjdämnet ingår. Tillsammans i arbetslaget planerar ni
och samverkar kring dessa teman.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Att planera, genomföra och utvärdera undervisningen
- Arbetslagsarbete
- Föräldrakontakter
- Att vara delaktig i skolans utvecklingsarbete
Vi söker Dig som
- delar skolans grund och värdegrund
- har lärarutbildning, musik
- arbetar självständigt och i team
- har god samarbetsförmåga
- är kreativ
- sätter värdegrundsarbete med barn/elever högt
- har en vilja att delta i och driva utvecklingsarbete i skolan, med kollegor och barn/elever
- arbetar för ett lustfyllt, varierat och meningsskapande lärande för eleverna
- gör eleverna delaktiga i bl.a. planering, arbete i klassrummet, formativ bedömning och utvärdering
- skapar goda relationer med dina elever, kollegor och elevernas vårdnadshavare
Utbildning:
Lärarutbildning med inriktning slöjd.
Tjänstgöringsgrad: 50-100%
Tillsvidareanställning med start i augusti 2020
Sista ansökningsdag:
Ansökan skickas till:

intervjuer hålls fortlöpande
anette.frank@viktoriaskolan.se

