ISGR söker lärare, grundskola
Sista ansökningsdag: 2019-05-26
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. Besök gärna
skolans hemsida för mer information: www.isgr.se
Vi söker nu en lärare. Tjänsten är tillsvidare med en omfattning om 100 %. Hos oss ska varje elev få möjlighet att
nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska du:





Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och
behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten ingår undervisning mot åk 2-3 . Vi har ett 3-lärarsystem vilket innebär att du, tillsammans med två andra
lärare, ansvarar för två klasser. I det dagliga arbetet ingår att du samplanerar och samverkar såväl med
lärarkollegor som med kollegorna på fritids i språkutvecklande undervisningssituationer som skapar sammanhang
och utmanar eleverna på rätt nivå. Du kommer att, tillsammans med skolans personal, delta i övrigt arbete på
skolan och bidra till det kollegiala lärandet.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad lärare, behörig för årskurs 1-3. Vi ser gärna att du som söker har bred
ämneskompetens och vill arbeta med kulturella uttrycksformer, kreativitet och skapande ge både upplevelser och
levandegöra skolans ämnen på ett meningsfullt sätt. Det är meriterande om du har arbetat med elever som har
svenska som andraspråk och har kompetens inom området NPF och lågaffektivt bemötande. Du har god digital
kompetens och vill utveckla arbetet och undervisningen även med digitala verktyg. Som person har du en god
ledarskapsförmåga samt en god pedagogisk förmåga med förståelse för människors olika förutsättningar att ta till
sig kunskap. Du är vidare en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.

ANSÖKAN Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt
ut. Välkommen med din ansökan via e-post senast 2019-05-26 till kristina.stenvall@isgr.se

