SFO-leder
Sydbornholms Privatskole søger en SFO-leder med pædagogisk uddannelse til vores SFO og Klub.
Det er tale om en stilling på 30 timer med tiltrædelse d. 1. november 2021 eller før.
Om skolen:
Sydbornholms Privatskole er en lille friskole. På skolen arbejder vi ud fra værdierne nærvær,
faglighed og fællesskab. Vi vægter vores værdier højt og er bevidste om, at disse skal være synlige
og aktive i det, vi laver. Vi er en skole i en positiv udvikling og har Friluftsliv som profil – en
profil, vi stadig udvikler på. Vi arbejder med styrkebaseret pædagogik og har fokus på at skabe
struktur og kendte trygge rammer for børnene. Se mere om os på www.sydbornholms. dk.
Om dig:
Vi søger en ny kollega, som elsker at være sammen med børn. Vi forventer, at du har en god solid
pædagogisk baggrund og at du er positiv og imødekommende som menneske. Vi forventer du har
omsorgsgen og har idéer til nye tiltag, der skaber en spændende og hyggelig dag for både børn og
personale samt eventuelt kan være med til at profilere skolen. Du må også meget gerne have idéer
til, hvordan vi kan udvikle vores Klub.
Vi er netop i gang med at tegne visioner på det grønne område, og du vil få rig mulighed for at
udvikle vores SFO og Klub omkring vores Friluftsprofil og være med til at præge vores udvikling
mod en grøn profil.
Opgaverne:
Du vil være leder af SFO og Klub, hvor du vil have det overordnede pædagogiske ansvar. Der vil
være en del timer på gulvet sammen med resten af SFO/Klub-personalet (ca. 20 timer om ugen),
men du skal også kunne varetage administrative opgaver for SFO/Klub (ca. 10 timer om ugen) som
fx:
 Ansættelser i SFO/Klub i samarbejde med skoleledelsen


Kommunikation til forældre



Løntime indberetning til sekretær



Vikardækning og skemalægning for SFO/Klub



Arrangering af større aktiviteter i SFO/Klub



Overordnet ansvar for SFO’ens rammebudget




Diverse møder
Udviklingsarbejde sammen med bestyrelse og skoleleder

Der vil være et tæt samarbejde med skoleleder, indskolingsteamet og generelt hele skolens
personale.
Dine timer på gulvet vil primært ligge om eftermiddagen i tidsrummet kl. 12.30-16.30.
Administrationstimerne ligge om formiddagen, som du selv planlægger.
Løn- og ansættelsesforhold som SFO-leder i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfristen er d. 17. september 2021 kl. 12.00 med samtaler i uge 38-39.

