Staða deildarstjóra og námsráðgjafa við Vallaskóla á Selfossi
Auglýst er til umsóknar staða deildarstjóra sérkennslu við Vallaskóla á Selfossi. Staðan er laus
frá og með 1. ágúst 2013.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Stýrir faglegustarfi í sérkennslu við Vallaskóla í samráði við skólastjóra.
• Skipuleggur og stýrir samráðsfundum um sérkennslumál.
• Starfar samkvæmt lögum og reglugerðum grunnskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá grunnskóla og stefnu
sveitarfélagsins í málaflokknum.
• Önnur þau verkefni sem skólastjóri felur deildarstjóra og eru innan starfssviðs hans.
Þekkingar- og hæfnismarkmið:
• Hafa starfsheitið grunnskólakennari.
• Hafa kennslureynslu á grunnskólastigi.
• Hafa framhaldsmenntun í sérkennslu.
• Góð þekking á grunnskólalögum, aðalnámskrá og öðrum þeim lögum og reglugerðum er varða skólahald og velferð
nemenda og starfsfólks.
• Færni í mannlegum samskiptum og viðtalstækni.

Auglýstar eru til umsóknar tvær 50% stöður námsráðgjafa við Vallaskóla á Selfossi. Stöðurnar
eru lausar frá og með 1. ágúst 2013.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Hlutverk námsráðgjafa er að standa vörð um velferð allra nemenda.
• Námsráðgjafi vinnur með nemendum, forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum
skólans að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda.
• Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda.
Þekkingar- og hæfnismarkmið:
• Hafa starfsheitið grunnskólakennari.
• Hafa kennslureynslu á grunnskólastigi.
• Hafa starfsreynslu af námsráðgjöf.
• Hafa framhaldsmenntun í námsráðgjöf.
• Færni í mannlegum samskiptum og viðtalstækni.
Launakjör eru í samræmi við kjarasamning Launanefndar sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Skólastjórafélags Íslands. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.
Umsóknum með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist skriflega til Guðbjarts Ólasonar,
skólastjóra Vallaskóla Sólvöllum 2, 800 Selfossi, sem einnig veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 480 5800, netfang
gudbjartur@vallaskoli.is Upplýsingar um skólann er einnig að finna á www.vallaskoli.is og um sveitarfélagið á
www.arborg.is.
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2013.
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