Undervisere til specialområdet – Himmelev Behandlingstilbud
Vil du bidrage til, at børn og unge med autisme får en god skolegang?
Himmelev er Region Sjællands døgn-, skole- og dagtilbud for børn og unge med
autismespektrumforstyrrelser. Der går 22 elever på vores interne skole.
Vi har brug for dygtige underviser med specialpædagogiske kompetencer, der kan undervise elever inden for
det regionale specialområde. Skolen er en integreret del af døgninstitutionen, hvilket betyder, at der er et
dagligt samarbejde med Himmelevs pædagoger, psykologer, socialrådgiver og andet personale i
behandlingsarbejdet. Der er omkring 120 ansatte i alt. Skolen er underlagt folkeskoleloven. Vi opstiller
tydelige og meget konkrete udviklings- og læringsmål i elevernes individuelle undervisnings- og
behandlingsplaner.
Et job på Himmelev
Vi forventer at skulle tage i mod flere elever og søger derfor lærere og pædagoger til vores interne skole,
der kan undervise elever med store sociale, kommunikative og læringsmæssige udfordringer. Du har erfaring
med at undervise i et specialpædagogisk miljø. I vores skole er flere af eleverne præget af mental
retardering, mens nogle er normalt begavede. De kan have tilgrænsende psykiatriske lidelser og svære
opmærksomhedsforstyrrelser. Flere af eleverne har et meget begrænset verbalt sprog. Nogle er præget af
deres vanskeligheder i en sådan grad, at de har brug for hjælp til påklædning og hygiejne.
Vi kan tilbyde dig
På Himmelev vægter vi vores forskellige fagligheder højt. Det er netop vores faglige indsats, som gør, at vi
kan skabe nogle gode rammer for eleverne. For at kunne løse vores kerneopgave og opfylde de opstillede
mål har vi særligt fokus på at arbejde efter en fælles defineret behandlingstilgang. Du vil blive tilknyttet et af
vores 3 skoleteams, som alle består af meget dygtige og imødekommende mennesker.
Vi gør meget ud af at have et godt kollegaskab og et godt arbejdsmiljø, hvor vi bakker op og hjælper
hinanden. Himmelev har et undervisningsforløb for nye medarbejdere og der vil være en erfaren kollega, der
vil sørge for, at du får en god introduktion til arbejdet.
Ansættelsesproces og vilkår
Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer med ansættelse pr. 1. marts 2022 - evt. tidligere.
Lønnen er i henhold til overenskomst mellem Region Sjælland og SL for hhv. lærere og pædagoger.
Ren straffe- og børneattest er nødvendigt.

Vi vil sætte stor pris på, at ansøgere forholder sig til Himmelevs behandlingstilgang inden ansøgning. Læs
mere på vores hjemmeside www.himmelevbehandlingstilbud.dk
Arbejdstider
Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-13. 5 ugers ferie ligger ifm. elevernes sommer-,
efterårs- og vinterferie for ansatte i den interne skole. Nogen muligheder for at forberedelse og andet
arbejde kan foregå hjemme, hvis det passer med de opgaver, der er i en meget samarbejdsorienteret
organisation som Himmelev.
Praktisk
Ansøgningsfristen er d. 21. januar 2022.
Samtaler vil finde sted tirsdag d. 25. januar og torsdag d. 27. januar mellem kl 13 og 16. Vi sætter stor pris
på, at relevante ansøgere besøger skolen (efter aftale).
Adressen er Sofie Madsensvej 5, 4330 Hvalsø.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Mille Engbart tlf 47
32 95 00

