1 PÆDAGOG SØGES TIL 30 TIMERS STILLING I
SFO´EN VED ELISE SMITHS SKOLE PR 1. JANUAR 2018.

Fritidsordningen, KÆLDEREN og STUEN ved Elise Smiths Skole, søger 1 uddannet pædagog,
gerne med erfaring, til 30 timers stillinger pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter.
Timerne ligger generelt mellem 11.50 og 17.00 med rullende fredage. SFO står for morgenåbning
kl. 7.00-8.30. Der vil være en aftenåbning ca. hver anden måned. Der er lukket 3 uger i
sommerferien samt mellem jul og nytår.
I stillingen ligger der desuden en portion klassepædagogtimer (lærerlønnet inkl. forberedelse)
målrettet til brug i klassen om formiddagen i et forpligtende samarbejde med lærerne.
Du møder en SFO med ca. 220 børn, 1 SFO-leder, 1 gr.leder og 7 uddannede pædagoger og 1
støtteperson (pt 6 M og 4 K). Vi er delt op i 0.-2. klasse (KÆLDEREN) og 3.-4. klasse (STUEN).
Vi modtager 1. års praktikanter 1-2 gange om året.
Vi er en dynamisk privatskole i midtbyen med ca. 560 elever. Du vil være en del af et forpligtende
samarbejde mellem skole og SFO/lærere og pædagoger. Du har en teammakker i parallelklassen.
SFO/Skole-hjemsamarbejdet er tillige en vigtig kerne for os.
Vi afholder P-møder formiddage, har egen pædagogisk dag, er deltagende i fælles pædagogiske
dage for hele skolen, studieture og traditioner gennem året – både egne og sammen med skolen.
Udeliv med bålplads, knive og økser, vand og udeværksted, fine værkstedsmuligheder af forskellig
art indenfor, boldbane med kunstgræs, stor ny lege-motorikplads, gymnastiksal, spejlsal, et nyt
skolekøkken og byens mange muligheder er noget af det, vi kan tilbyde. Vi er pt. i gang med et
større ombygnings- og renoveringsarbejde.
Du er en uddannet pædagog. Vi søger en person med lyst til det musiske, dans/drama/
bevægelse. En med humor og social åbenhed. Du trives med at arbejde både selvstændigt og
sammen med kollegerne. Du vægter det nære samvær med børn og kan ligeledes håndtere store
børnegrupper – altid med fokus og en refleksion gennem pædagogiske overvejelser. Et væsentligt
fokuspunkt i personalegruppen er de pædagogiske overvejelser, for at højne fagligheden. Vi
arbejder alle i SFO´en med Fri for Mobberi.
Skolen/SFO betragter vi som et dannelsessted. Vi skal med respekt i øjenhøjde tage vare på
de små mennesker.
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Læs mere om SFO´en i skolens program på siderne 42-45, som du finder på skolens hjemmeside:
www.ess-aarhus.dk.
Løn ifølge overenskomst mellem BUPL og Danmarks Privatskoleforening. For yderligere
oplysninger kontakt SFO-leder Torben Christensen, 5128 6494 ml 9.00 og 16.00 eller gr.leder
Kristian Lebech Andersen, 6167 9234 ml. 9.00 og 12.00.
Vi forventer, du kommer på besøg, ser tingene an og gerne afleverer en interessant ansøgning.
DER ER TO MULIGHEDER FOR RUNDVISNING: mandag d. 4. Dec. kl. 15.00-16.00 eller torsdag d. 7.
dec. kl. 9.30-10.30. Tilmeld på 51286494.
Samtalerne finder sted torsdag d. 14. december ml 8.30 – 13.00.
Ansøgning, gerne med foto, cv samt relevante papirer, fremsendes pr mail (I ÉT SAMLET PDFDOKUMENT!!) til torb0108@ess-aarhus.dk mrk. "sfo-ansøgning” til modtagelse senest mandag d.
11. december 2017 kl. 12.00.
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