Lærer til vores
interne skole på
Egholt
Hvem er Egholt?
Egholt er en miljøterapeutisk behandlingsinstitution,
der giver børn, unge og voksne chancen for at skabe
sig et godt liv. Vi ved, at dem med de mindste
forudsætninger, fortjener at blive hjulpet af dem, der
kan og vil mest – og det har vi i år gjort i 40 år.
Vi har døgntilbud, skole, STU, dagtilbud og
økolandbrug under vores paraply. Hos os går
kundskab og vilje hånd i hånd. Derfor ansætter vi
kollegaer, der er klar på et job med mening, og som
har lyst til at være en del af en medarbejdergruppe,
der værdsætter hinandens faglighed og indlevelse.

i miljøterapi, personlig og faglig supervision, og gode
ansættelsesforhold.
Vi prioriterer arbejdsmiljøet højt, og Egholt Skole er
en arbejdsplads med et stærkt fagligt niveau og god
energi. Ja, det sidste er måske svært at måle, men det
er sådan, dine kommende kollegaer beskriver det.
Hvad forventer vi af dig?
Du kender nok listen, og måske du endda kiggede
herover først. Så lad os få det formelle af vejen:
Det helt nødvendige
• Naturfag som linjefag, gerne fysik/kemi, i
kombination med andre fag i folkeskolens
fagrække

Hvad er Egholt Skole?
Egholt Skole henvender sig til normalt begavede børn
og unge i alderen 6-18 år, der har massive
emotionelle og psykosociale udfordringer. De kan
have haft eller har kontakt med børne- og
ungdomspsykiatrien.

•

Kørekort kat. B

•

Evne til at formulere dig i tale og skrift

•

Lyst og vilje til at skabe gode relationer til
elever, kollegaer og forældre

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og
aldersintegreret ud fra elevernes behov.

Det, der ville være en fordel
• Erfaring med at undervise elever i målgruppen

Hertil arbejder vi miljøterapeutisk - dvs. med klare
rammer, struktur og forudsigelighed – og
mentaliseringsbaseret ud fra en ressource- og
relationsorienteret pædagogik, hvor læring og
miljøterapi går hånd i hånd.

•

Erfaring med at føre elever til afgangsprøve

•

Relevant videre-/efteruddannelse

Det går godt – og nu er vi klar til en ny kollega
Vi er så heldige, at vores elevtal er stigende, og
derfor søger vi en uddannet lærer til 37 timer om
ugen, der kan starte snarest muligt.

Hvad tilbyder vi?
Et dejligt og udviklende sted at arbejde. Alle
medarbejdere på Egholt modtager formel uddannelse

Jeg er klar. Hvad nu?
Send din ansøgning, vedhæftet cv, dokumentation for
uddannelse og evt. udtalelser og referencer til
ansoegning@egholt.dk med ’Lærer’ i
emnelinjen senest d. 31/5-2022.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 23.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte skolechef Kurt Sørensen på 4110 5222. Læs
mere om Egholt på egholt.dk

