
Engagerede lærere søges til specialtilbud  
For børn med socio- og emotionelle udfordringer på Overgårdens Skole i Egtved  
 
Om jobbet 
Har du lyst til at være en del af et fantastisk team, så mangler vi to super kollega til det nye skoleår. 
Vi søger engagerede, robuste og relationskompetente klasseledere, der kan indgå i det daglige 
pædagogiske arbejde og undervise i dansk eller matematik samt enten engelsk, musik, naturfag 
eller idræt.  Derudover er der også dansk i *mellemformer på Egtved Skole.  
I Vejle Kommune er vi midt i en proces med udvikling af specialområdet. Grundidéen er, at vi går 
væk fra at tænke diagnoser i visitationsprocessen til at tænke i udviklende fællesskaber (kontinuum).  
På Overgårdens skole er vi pt. i gang med at udvikle vores pædagogiske grundlag og strategier for 
udvikling af fællesskaber. 
 
Fra 1. august 2020 flytter vi i nye lokaler ved Egtved Skole. 
 
Stillingerne er fuldtidsstillinger. (nedsat tid kan aftales)  
 
Vi forventer af dig, at du:  

 har erfaring inden for specialområdet/elever med socio-emotionelle udfordringer 

 kan arbejde med elevernes følelsesmæssige og sociale udvikling samt deres læring. 

 har erfaring i at arbejde med udvidet forældresamarbejde 

 har relationskompetencer og er en stærk klasseleder 

 indgår i et tæt og forpligtende teamsamarbejde 

 er opmærksom på børns forskellige behov med udgangspunkt i en anerkendende tilgang til 
deres ressourcer og kompetencer  

 kan forene teori og praksis 
 
Vi tilbyder dig:  

 En skole vi er stolte af – her har vi holdånd, og her er det sejt at lære 

 Et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi har det godt med hinanden 

 Et samarbejde med dygtige og engagerede medarbejdere 

 En skole med særlig fokus på elevernes følelsesmæssige og sociale udvikling samt deres 
læring. 

 En skole hvis nye indsatsområde er et tværfagligt udvidet forældre-/familie-samarbejde 

 En skole, med særlig fokus på inklusion 
 
Ansættelsesvilkår:  
Stillingerne er fuldtidsstillinger med start den 1. august 2020. 
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny Løn. 
 
Hvem er vi:  

 Overgårdens Skole, som er et helhedstilbud for elever med særlige behov, har et udvidet 
skoletilbud for normalt begavede børn i alderen 6 – 17 år 

 Tilbuddet er for børn med så store socio-emotionelle udfordringer, at de ikke fungerer i et 
almindeligt skoletilbud. Vi er også et tilbud med vidtgående specialundervisning indenfor 
målgruppen. 

 Vi har pt. 37 elever fordelt på fem hold 

 En skole der i særlig grad har fokus på trivsel, kvalitet og synlig læring i undervisningen. 

 En skole der arbejder i forpligtende team. 

 Overgårdens Skole er organiseret som en afdeling under Egtved Skole 
 



 
*Mellemform på Egtved Skole betyder, at du skal undervise en lille gruppe i 7 lektioner pr. uge, 
som er fagligt udfordrede i almen folkeskole og har behov for en særlig tilrettelagt undervisning.  
 
 
Flere oplysninger:  
Afdelingskoordinator på Overgårdens Skole, Tommy Lindbjerg tlf.: 27 28 20 25 
 
Link til egen hjemmeside: 
Du kan læse mere om os på www.egtvedskole.dk. 
 
Ansøgningsfrist 
Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 3. juni 2020 og holder samtaler tirsdag den 9. juni 
mellem kl. 11.00 - 16.00. 
 
Børneattest og offentlig straffeattest 
Vi indhenter både børneattest og offentlig straffeattest.  

 

http://www.egtvedskole.dk/

