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Stillingsbeskrivelse
Virksomhetens navn:

Orkland kommune Lensvik og Lysheim skoler

Søknadsfrist:
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Intern utlysning
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Rekrutteringstittel (til internt bruk):

Fagleder ved Lensvik og Lysheim skole

Arbeidssted:

Lensvik ogg Lysheim skole

Annonsetekst:

Ledig 100 % fast stilling som fagleder ved Lensvik og Lysheim skole oppstart 01.08.2022
Lensvik og Lysheim skole er organisert som en enhet, med en rektor og felles ledergruppe med ansvarsoppgaver på
begge skolene.
Lensvik skole er en 1-10 skole som ligger midt i sentrum av Lensvik. Skolen ligger på en fantastisk tomt med utsikt
over Trondheimsfjorden. Ved skolen har vi også Melandsåsen med naturstier, gapahuker og årestue. Skolen har i ca.
145-155 elever. Skolen er organisert i tre lærerteam med en fagleder som leder hvert team. Fagleder 1.-4. trinn er
også SFO-leder.
Lysheim skole er en fådelt 1-7 skole. Skolen ligger nydelig til mellom Selva og Vassbygda, omkranset av Litjvatnet
og Storvatnet, samt nære til innløpet til Trondheimsfjorden. Skolen har ca. 20-25 elever.
Skolenes visjon er «Trygghet, trivsel, mestring, læring». Vi arbeider for at alle elever skal ha det godt og trygt på
skolen og føle tilhørighet. I opplæringen har vi fokus på praktiske og varierte arbeidsformer.
Ansatte samarbeider tett om alle oppgaver og tar felles ansvar for barna. Vi har et godt og inkluderende
skolemiljø. Kommunens verdier er Modig, Klok og Nær. Disse skal gjenspeile det vi står for i yrkesutøvelsen.
Den utlyste stillingen er i dag tillagt 30 % undervisning, 20 % SFO-leder, 20% Spes.ped.koordinator og 30%
administrativ del. Fagleder har også deler av arbeidet sitt på Lysheim skole, da fagleder er både
spes.ped.koordinator, SFO-leder og digitalt ansvarlig på begge skolene.
Arbeidsoppgaver
• Daglig drift med utgangspunkt i lederavtale
• Teamleder for 1-4. Koordinere vikarordning, føring av variabel lønn, fravær og timeplanlegging
• SFO-leder. Koordinere vikarordning, føring av variabel lønn, fravær og timeplanlegging
• Spes.ped. koordinator. Alt ansvar av testing og oppfølging innen fagområdet
• Lede utviklingsprosjekt i samarbeid med ledergruppa
• Digital ansvarlig, tilrettelegge og følge opp den digitale satsingen i skolen.
• Møte i styrer, råd og utvalg når det er nødvendig Arbeidsoppgavene blir fastlagt i samråd med
rektor/enhetsleder. Arbeidsoppgavene kan endres etter behov.
Kvalifikasjoner
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• Godkjent pedagogisk utdanning på høgskolenivå- eller universitetsnivå
• Spes.ped utdanning, og da helst med mastergrad.
• Lederutdanning eller ledererfaring er en fordel
• Erfaring med arbeid i grunnskolen
• Gode digitale ferdigheter
Personlige egenskaper
Vi ønsker oss en fagleder som har evne til å motivere, skape begeistring og entusiasme gjennom gode samarbeidsog kommunikasjonsferdigheter. Som fagleder er det viktig å bidra til å skape og videreutvikle et godt arbeids- og
læringsmiljø for både elever og ansatte. Du har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk, er
utviklingsorientert og nytenkende, og du setter eleven i sentrum. En trygg leder som er opptatt av å bygge gode
relasjoner i tett samarbeid med dyktige medarbeidere, tror vi skaper resultater.
Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer i samsvar med gjeldende avtaleverk. Ved tilsetting vil det bli lagt
vesentlig vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater
til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. Nærmere opplysninger om skolen og stillingen kan du få
ved å kontakte Erlend Ysland (rektor) på tlf. 41318247
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Publiseringskanaler
Rekrutteringskanal

Start

Slutt

Kundesspesifikk publiseringskanal

22.06.2022

30.06.2022

Statistikk

Antall søknader

Totalt

Kvinner

1

0

1

0

0

100.00 %

0

0

31.00

0

Kjønnsfordeling
Snittalder

31.00

Menn

Ukjent

Sist oppdatert: 1. jul. 2022 08:11
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Kandidater
Index-Nr.
1

Navn

Alder

Kjønn

Bostedskommune

Nåværende stilling

Res

Kim André Sagberg

31

Mann

Orkland

Lærer, fagleder, avdelingsleder

Nei
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