Vi söker pedagog musik till
Olympicaskolan Håksberg
och/eller Olympicaskolan Hedemora
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att
undervisa elever i målgruppen F-9 och vill arbeta med
vår rörelseprofil. Möjligheten att kombinera tjänsten
med olika ämnesbehörigheter finns.
Kort om Olympicaskolan
Olympica bedriver förskole- och grundskoleverksamhet
på ett antal orter i Dalarna. Olympicas tre skolor ligger
i Hedemora (F-9), Vansbro (F-6) och Ludvika (F-6).
Vi står för god kvalitet, vi strävar alltid efter att våra
elever ska ha möjlighet att nå sin fulla kapacitet, vi har
ett tydligt värdegrundsarbete samt att vi profilerar vår
skola med mer fokus på idrott, lek och rörelse. Vi arbetar
dessutom mobilfritt under skoldagen.
Kvalifikationer:
Vi söker naturligtvis dig som är legitimerad lärare med
behörighet att undervisa elever i målguppen. Erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan är meriterande.
Som lärare har du förmågan att anpassa den pedagogiska
verksamheten efter varje elevs förutsättningar. Du är en
god ledare med en tydlig pedagogisk ledarstil. Du har god
samarbets- och kommunikativ förmåga samt utstrålar

trygghet och säkerhet. Som lärare på Olympicaskolan
har du en positiv attityd och ser möjligheter.
Arbetsuppgifter:
Ditt huvuduppdrag som lärare är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning,
handledning och stöd i ämnet musik. Du väljer metod,
innehåll och bemötande utifrån varje elevs förmågor och
förutsättningar så att eleverna når så långt som möjligt
i sin kunskapsutveckling. Du dokumenterar, följer upp
och utvärderar. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, IUP m.m. gör du i vår lärportal Infomentor.
Tjänsten innebär att du är ansvarig för musikundervisningen på både skolan i Hedemora och i Håksberg.
Tjänstgöringsgraden är totalt ca 50%. Möjlighet finns att
kombinera tjänsten med ämnet slöjd (och/eller tyska).
Möjlighet finns även att bara söka den del av tjänsten
som finns i Hedemora eller i Håksberg.
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