2 afdelingsledere på Th. Langs Skole, Silkeborg
Mellemtrinnet og overbygningen med start senest 1. august 2019
Vil du være med til at videreudvikle og sætte retningen for en privatskole, hvor vi går gladere hjem end da
vi kom, og som er et godt sted at lære og være?
Brænder du for at inspirere, forny og videreudvikle en stærk kultur, som bygger på dannelse, trivsel,
tryghed, høj faglighed og fællesskab?
Har du lyst til at være en del af et samarbejdende ledelsesteam og stadigvæk brænder for at undervise?
Så skal du måske være en af vores nye afdelingsledere.
Da vores viceskoleleder gennem 12 år har valgt at søge nye udfordringer, ønsker vi en ny ledelsesstruktur
med en afdelingsleder for vores indskoling, SFO/Klub og vores kommende børnehave, en afdelingsleder for
mellemtrinnet og en afdelingsleder for overbygningen.
Dine arbejdsopgaver består af undervisning samt ledelsesopgaver. Din fagkombinationer er ikke afgørende,
da vi vægter dine personlige- og ledelsesmæssige kompetencer højest.
Følgende opgaver forestiller vi os løst på mellemtrinnet:
• koordinator for afdelingen indebærer mødeledelse
• koordinator for AKT, mødekoordinering og samarbejde med PPR og Familieafdelingen
Følgende opgaver forestiller vi os løst i overbygningen:
• koordinator for afdelingen, indebærer mødeledelse
• ansvar for prøvetilrettelæggelsen og dimission
• ansvar for UPV og samarbejdet med UU
• koordinator for udvekslingen i 8.-9. klasse
• koordinator for studieturene i 10. klasse
Følgende opgaver er i spil og skal løftes:
• kommunikation, ansvar for skolens hjemmeside og Facebook samt med i kommunikationsudvalget i
Campus Bindslevs Pladsregi
• lærernes arbejdstid, normering og aktivitetsplaner
• skemalægning i samarbejde med en lærer
• vikardækning
• koordinator for skolens praktisk-musiske fag
Det er vigtigt, at du trives med at træffe beslutninger, igangsætte processer og føre dem ud i livet, at du har
forventninger til dine omgivelser og tør at stille krav både til børn, forældre og kolleger. At du er ægte i
relationer, er nærværende og kan møde andre i øjenhøjde. Du kan motivere og er nysgerrig på andres
tilgange – at du er fleksibel og trives i en foranderlig hverdag. Du er robust, loyal, arbejdsom, positiv og
udadvendt.
Th. Langs Skole er en fri grundskole i hjertet af Silkeborg, med 50 ansatte og ca. 400 elever fordelt på 0. –
10. årgang. Vi forventer at starte børnehave op i efteråret 2020 med ca. 45 børn.

Th. Langs Skole lægger vægt på:
• respekt for det enkelte menneske og for fællesskabet
• en stærk to-lærerordning i storklasser og udvidet teamsamarbejde
• et højt fagligt niveau, hvor musiske, kreative og kropslige aktiviteter er en del af den daglige
undervisning
• samarbejde og medbestemmelse
Organisatorisk har vi et pædagogisk udvalg bestående af:
•
•
•
•

skolens leder
3 afdelingsledere
pædagogisk Råds formand
2 medarbejderrepræsentanter fra det pædagogiske personale

Ledelsesteamet deltager i bestyrelsesmøder.
Derudover holder vi teammøder i ledelsen efter behov.
Løn forhandles ud fra de overenskomstmæssige regler.
Hvis du ønsker at søge en af de 2 afdelingslederstillinger, forventer vi, at du besøger os. Du kan aftale et
besøg ved at kontakte skoleleder Tine Kristiansen tlf. 29 61 33 43.
Ansøgningsfrist er senest onsdag d.6. marts 2019. Vi forventer, at der er samtaler i uge 12 evt. en anden
samtale i uge 13.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Din ansøgning mailer du til thlang@thlang.dk

