ÅBY SKOLE SØGER
INDSKOLINGSLEDER
Da vi ønsker at opprioritere den pædagogiske ledelse på vores skole, søger vi en
læreruddannet indskolingsleder til en nyoprettet stilling på Åby Skole i Aarhus
Kommune med tiltrædelse 1. november 2017.
Som indskolingsleder vil du indgå i skolens erfarne ledelsesteam, som desuden
består af skoleleder, viceskole-/pædagogisk leder med ansvar for mellemtrin og
udskoling, administrativ leder og SFO-leder.
Du vil som indskolingsleder med særligt fokus på indskolingen få ansvar for at
 varetage den pædagogiske ledelse af skolens udviklingsprocesser
 lede skolens lærerteam med henblik på at understøtte og udvikle
læringsmiljøer præget af høj faglighed og god trivsel.
 varetage den daglige ledelse af 15 lærere og 310 elever.
 varetage elevsager, afholde netværksmøder og samarbejde med PPR
 forestå den overordnede koordinering og udvikling af skolens
støtteforanstaltninger
 varetage planlægningsopgave omkring fagfordeling, skolestart etc.
 videreudvikle det stærke samarbejde mellem lærere og pædagoger
sammen med SFO-lederen
 videreudvikle det stærke samarbejde med dagtilbuddet omkring skolestart
Åby Skole er med 108 år på bagen en skole med dybe rødder, samtidig er vi en
dynamisk, udviklingsorienteret skole i konstant bevægelse. I de seneste år er
skolen gået fra at være en ”villakvarterskole” til at være en flerkulturel skole med
et højt fagligt niveau og et læsestandpunkt helt i top. Det er vigtigt, at
indskolingslederen har øje for bredden blandt elever og forældre.
Vi der vælger folkeskolen, gør det ud fra en overbevisning om, at alle børn skal
have en chance for at udnytte deres potentiale, at det er en styrke at gå i skole i
nærmiljøet, hvor klassekammerater bort tæt på, så skole og fritid hænger
sammen, at fællesskaber skal stå åbne for alle og at skole er noget vi laver i
fællesskab – skole og hjem!
Vi søger således et skolemenneske, som kan se sig selv i ovenstående og brænder
for at understøtte, at dannelse og uddannelse går hånd i hånd.
Vi søger en pædagogisk indskolingsleder, som
 er visionær, innovativ, strategisk tænkende og handlekraftig
 møder eleverne åbent og ’i øjenhøjde’ med interesse for det, der optager
dem
 er synlig og nærværende
 er en god kommunikator i skrift og tale
 skaber klare rammer og giver råderum
 er tydelig og troværdig i holdninger og handling
 er indlevende, anerkendende og god til at håndtere relationer og konflikter
 er en dygtig, loyal teamspiller med stor robusthed

Vi tilbyder:
 En lokalforankret folkeskole med 665 skønne og glade elever fordelt på 3
spor, heraf går 300 i SFO
 Et spændende og udfordrende job på en udviklingsorienteret og veldrevet
skole
 Et dygtigt engageret og professionelt personale præget af en stærk
holdånd
 En indskoling med stærke traditioner for morgensamlinger, Ålympiske lege
og andre fælleskabende øjeblikke
 En skole med et tæt, integreret og velfungerende samarbejde mellem
lærere og klassepædagoger
 En engageret og positiv forældregruppe
 En skole med fokus på høj faglighed og god trivsel for alle
Yderligere information om skolen m.m. kan findes på www.aaby-skole.dk, hvor du
desuden under ”Videonyheder” finder stemningsfulde videoklip fra skolens
stjernestunder.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende lokalaftale mellem Aarhus Kommune
og Aarhus Skolelederforening.
Det vil være muligt at besøge skolen efter aftale med skoleleder Ole Buskbjerg
Thomasen, 8713 9999.
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk til obt@aarhus.dk senest den 6.
september 2017 - mærket Åby Skole – indskolingsleder. Af ansøgningen skal det
fremgå, hvor der vil kunne tages referencer, ligesom relevante eksamensbeviser
medsendes.
Første samtalerunde finder sted den 14. september, test og testinterview i uge 38
og anden samtalerunde den 21. september 2017. Mercuri Urval medvirker i
ansættelsesprocessen.

