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Hushållningssällskapet Kalmar-Kronorberg-Blekinge
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Vi söker en specialpedagog till Gamlebygymnasiet.
Om skolan
Gamlebygymnasiet ligger ca 2 mil norr om Västervik. Vi är ett
naturbruksgymnasium med riksintag för elever som tycker om djur och natur
och som vill ha en praktisk utbildning med möjlighet till fortsatta studier.
Alla våra utbildningar ger eleven valmöjlighet att börja jobba direkt efter
studenten eller läsa vidare på universitet eller högskola. Undervisningen
bedrivs vanligtvis i mindre klasser och av behöriga lärare, det ger eleven mer
utrymme och kvalitet. De flesta eleverna bor på skolans internat. Det skapar
gemenskap både bland elever och lärare samt övrig personal. Drygt 35
personer är i tjänst för skolans 135 elever.
I tjänsten ingår:
Arbetet innebär att handleda lärare i specialpedagogiska frågor, utforma
åtgärdsprogram, genomföra pedagogiska utredningar, genomföra
kartläggningar samt ansöka om tilläggsbelopp. Undervisning enskilt eller i
mindre grupp förekommer regelbundet. Arbetsledning av elevassistenter är
en del av det dagliga arbetet. I tjänsten ingår även fortbildning och
handledning av övrig personal kring det kompensatoriska uppdraget. Som
specialpedagog kommer du även ha kontakt med externa myndigheter och
aktörer. Som person är du flexibel, lösningsfokuserad och strukturerad. Det
är viktigt att du trivs med att arbeta i team, är kommunikativ och har ett
tydligt elevperspektiv i ditt pedagogiska synsätt.
Kvalifikationer:
För tjänsten krävs specialpedagogisk examen och lärarexamen för
undervisning i svenska och engelska för grundskolans senare år.
Lärarexamen för undervisning i svenska på gymnasiet är meriterande. Bkörkort är ett krav för transport av elever för undervisning utanför skolan.
Personliga egenskaper
Du brinner för elevernas utveckling! Du har ett positivt förhållningssätt och
en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och lösningsfokuserad i möten med
kollegor, elever och föräldrar. Du ser specialpedagogiska insatser ur ett
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relationellt perspektiv, där specialpedagogiken samspelar med övrig
pedagogisk verksamhet. Du har god förmåga att använda digitala verktyg i
ditt arbete. Du ser vinsten med att arbeta med alternativa och digitala verktyg
och har kännedom om de styrdokument som reglerar skolans arbete. Du kan
självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av
det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla elever.
Du tar egna initiativ och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav
på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Viktigt
är att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och
sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa elever med särskilda
behov behöver du vara lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer.
Det är bra om du har en förståelse för marknadsföring/elevrekrytering och
kunskap om sociala media.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: 2019-01-07
Tjänsten omfattas av registerkontroll och utdrag från polisens
belastningsregister måste visas upp innan anställning sker. Tjänsten tillsätts
utifrån förutsättningen att statliga medel för utökning av elevhälsan
godkänns.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sofie
Alvarsson 070 320 0904, sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu.
Vi vill ha din ansökan med CV, personligt brev, löneanspråk, kopia på
lärarlegitimation och gärna examensbevis som specialpedagog (om du är klar
med din utbildning) till din ansökan snarast till e-postadress
info@gamlebygymnasiet.nu. Vi undanber oss alla former av
rekryteringshjälp.
Läs gärna mer om vår verksamhet och våra naturbruksgymnasier på
www.hushallningssallskapet.se

