Læsevejleder
Rungsted private Realskole

Rungsted private Realskole søger en læsevejleder med dansklærerfunktion i udskolingen
Rungsted private Realskole er en velfungerende skole med 630 elever fra Forskolen – 9.klasse og 90 ansatte. På
skolen arbejder ledelsen, lærere og pædagoger tæt sammen om at give elevernes hverdag et fagligt stærkt
læringsmiljø præget af hensyn og respekt for hinanden.
På Rungsted private Realskole realiserer vi hver dag vores værdigrundlag, der handler om at forberede den enkelte
elev til livet. Det sikrer vi gennem en individuel, tidssvarende og fagligt højt kvalificeret undervisning, hvor elevernes
læring og trivsel er i centrum for alt, hvad vi foretager os.
Vores nye KompetenceCenter holder til i sin egen bygning med rigtig gode faciliteter. Centret består af skolens
dygtige og engagerede AKT-team, dysleksilærere, lærer i dansk som andet sprog samt matematik- og
motorikvejleder. Fra kommende skoleår udvides centret yderligere med talentlærere og ny læsevejleder.
Formålet med vores KompetenceCenter er, via et anerkendende læringssyn, at udvikle elevernes individuelle
kompetencer og potentiale til fulde. Vores mål er at reagere rettidigt og kompetent, når vi varetager elever med
behov for hjælp eller for yderligere faglige udfordringer.
Som Rungsted private Realskoles læsevejleder inviteres du derfor ind i et målrettet, kompetent og
udviklingsorienteret team, hvor der er højt til loftet og kort vej til skolens pædagogiske leder.
Dine primære opgaver består i at:
•
•
•
•
•
•

koordinere indsatsområder inden for faget dansk
vejlede elever, lærere og forældre
initiere læseforløb i klasserne fra 1.-9. klasse
arbejde med læseforståelse og læsestrategier på mellemtrinnet og i udskolingen
undervise i dansk/klasselærer i en mellemtrins- eller udskolingsklasse
undervise i samfundsfag, historie eller kristendom

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•

som minimum er læreruddannet med linjefag dansk til udskolingen
gerne har linjefag i historie, kristendom eller samfundsfag
har diplom el.lign. i læsevejledning
har erfaring med læsevejlederrollen i udskolingen
er en dygtig koordinator, skarp i klasseledelse og vejlederrollen

Læs mere om Rungsted private Realskole på vores hjemmeside – her finder du mere om vores værdier, hvem vi er, og
hvordan vi arbejder med bl.a. læsetilegnelse: http://www.rpr-skole.dk/om-skolen/laesning/
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til skolens viceskoleleder Eva Retbøll på telefon
21204846 eller skolens pædagogiske leder Jacqueline Morel på telefon 60165512.
Du søger stillingen ved at skrive til skoleleder Lotte Ostenfeld på e-mail: lo@rpr-skole.dk
Ansøgningsfristen udløber den 27. maj 2020. Samtalerne afvikles i uge 23 og 24
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. august 2020.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

