ISGR söker en skolpsykolog
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ISGR (the International School of the Gothenburg Region) är en fristående skola i centrala Göteborg
med två sektioner; den nationella sektionen som följer den svenska läroplanen och den
internationella sektionen som följer IB-programmet (International Baccalaureate). Vi erbjuder en
trygg och dynamisk miljö där eleverna förbereds för en framgångsrik framtid!
ISGR ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund vars medlemmar är Mölndal, Partille, Lerum,
Kungsbacka, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Härryda, Ale, Lilla Edet och Göteborgs
kommun
OM TJÄNSTEN

Tjänsten är en tillsvidareanställning med en omfattning om 80-100 %, tillträde 2019-08-05 el enligt
överenskommelse.
Som skolpsykolog arbetar du ur ett skolperspektiv på uppdrag av rektor eller biträdande rektorer
utifrån gällande skollag. Du är en del av skolans elevhälsa som skall arbeta främst förebyggande och
hälsofrämjande. Det övergripande målet för skolpsykologens uppdrag är att bidra till att skapa en
god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och sociala utveckling, vilket exempelvis innefattar arbete
med förhållningssätt, skolmiljö och värdegrund.
I uppdraget ingår att hjälpa skolan som organisation att se både problem och möjligheter ur elevens
perspektiv. I ett individperspektiv arbetar du för att undanröja hinder för varje elevs lärande och
utveckling.
Du ingår som en viktig del av EHT-teamet.






Du ger konsultation/handledning till t.ex. arbetslag eller enskilda medarbetare.
Du gör utvecklingsbedömning/utredning av enskild elev.
Du remitterar till andra vårdgivare.
Du bidrar till utvecklingsarbete på organisationsnivå.
Du genomför kompetensutvecklande insatser.

KVALIFIKATIONER
Som person är du ansvarsfull, engagerad och lyhörd. Du har en positiv attityd till ditt arbete och
hanterar situationer på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt. Du får gärna ha erfarenhet av
lågaffektivt bemötande.
Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt erfarenhet av arbete som skolpsykolog.
Kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt elever i behov av särskilt stöd.
God kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om relevanta lagar
och förordningar.
God förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra verksamheter.

LÖN

Månadslön

ANSÖKAN
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt
ut. Välkommen med din ansökan via e-post senast 2019-04-17 till rekrytering@isgr.se.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta gärna rektorer Maria Lindberg på: 0707-808434 samt
Kristina Stenvall på: 0708-294592.
Besök gärna vår hemsida: www.isgr.se

