Lillehammer Steinerskole er en 1. – 10. skole med 86 elever og 22 ansatte. Skolen ligger 10 minutter fra
Lillehammer sentrum. Vi tilbyr en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer. Vi setter
barnet i sentrum og har som mål at undervisningsstoff og –metode til enhver tid er tilpasset barnets
utviklingsfase og læringskapasitet. Vi har Lillehammers største skoleområde med en egenartet bygningsmasse,
hvor barna gis unike muligheter til å utfolde seg både fysisk og kreativt.
Vi søker tilkallingsvikarer for barne-og ungdomsskolen.
Om stillingen
Skolen søker personer som kan stille på kort varsel ved korttidsfravær på skolen. Det kan være alt fra lærer
med undervisningsansvar, assistent og sfo.
Hvem er du?
Vi søker vikarer som er nysgjerrig på skole og ønsker å finne ut om dette er noe for deg. Kanskje studerer du,
eller er mellom jobber. Du setter barnet i sentrum og er bevisst lærerens og assistentens funksjon som
rollemodell. Du må være interessert i steinerpedagogikk og ha et ønske om å utvikle deg selv på dette området.
Kvalifikasjoner:
• Studiekompetanse.
• Erfaring i klasseledelse er en fordel.
• Vilje til å sette seg inn i de pedagogiske metoder som ligger til steinerpedagogikken.
• Generelt god IKT-kompetanse.
• Du må beherske norsk eller et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.
Ved tilsetting må det legges frem politiattest, ikke eldre enn tre mnd.
Personlig kompetanse:
• Genuin interesse for barns læring og utvikling.
• God formidlingsevne.
• Gode relasjonelle ferdigheter.
• Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.
• Du trives med å jobbe med mennesker og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap.
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Søknad
Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes på e-post til:
marte.granaasen.fougner@steinerskolen.no
Merk søknad: tilkallingsvikar høst 2021
Søknadsfrist: fortløpende høst 2020
Kontakt: Daglig leder Marte G. Fougner, mob: 414 14 615.
Velkommen som søker til stillingen!
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