Læs mere om stillingen som lærer
Som lærer på Sommerskolen har du ansvaret for danskundervisningen af vores elever. Vi søger lærere, som enten er
færdiguddannede eller studerende. Du skal dog have afsluttet linjefag/undervisningsfag i dansk eller dansk som
andetsprog. Du er derfor også kvalificeret, hvis du først afslutter danskfaget til juni 2020.
Hvordan foregår undervisningen?
På Sommerskolen er eleverne delt op i tre aldersgrupper: 10-12, 13-15 og 15-18 år. Klasserne er sammensat med
udgangspunkt i elevernes danskfaglige niveau. I alle aldersgrupper tilbyder vi derfor undervisning på tre niveauer:
Begynderdansk, Basisdansk og Skoledansk. Hver lærer har sin egen klasse med cirka 12-16 elever i 4 lektioner á 45 min.
varighed om dagen. Derudover fordeles lektionerne på fællesundervisning og ekskursionsture. Samlet set modtager
eleverne 75 lektioner i dansk sprog og kultur.
Forberedelse og undervisningsmaterialer
Der er ikke meget tid til forberedelse på Sommerskolen, når hverdagen kører. Derfor ligger forberedelsen inden
Sommerskolen starter. I marts/april måned holder vi et obligatorisk planlægningsmøde for alle medarbejdere, hvor vi
giver en grundig introduktion til skolen og vores undervisning. Sommerskolen har nogle retningslinjer for
undervisningen samt mange gode forslag og ideer, men du står selv for at udfærdige din undervisningsplan. Således har
du mulighed for at inddrage materialer og undervisningsforløb, som du kender fra din dagligdag eller praktikforløb. Til
begynderdansk og basisdansk har vi udarbejdet vores eget undervisningsmateriale med konkrete læringsmål og en
masse forslag til undervisningsaktiviteter, som du kan tage udgangspunkt i.
Hvordan er arbejdstiden?
Som lærer underviser du hver dag fra kl. 8.30-12.00 og igen i 1,5 time om eftermiddagen. Der er naturligvis pauser
undervejs. Resten af dagen er en blanding af "fritid", forberedelse, deltagelse i møder, fællessamlinger, spisning og
samvær/tilsyn med eleverne - lidt i stil med arbejdet på en efterskole. Du har således ikke "fri", selvom du er færdig
med din undervisning.
Medarbejderne bor på skolen
Alle medarbejdere bor på skolen i hele perioden. Du har således ikke mulighed for at overnatte hjemme, men det er
muligt at arrangere et besøg, så familie og kærester kan besøge Sommerskolen og hilse på. Du får dit eget værelse på
en elevgang, hvor du fungerer som kontaktlærer for en gruppe elever.
Hvilke opgaver har en lærer?
•
•
•
•
•
•

Planlægning og afvikling af undervisning - formiddag og eftermiddag
Planlægning af udflugter og ture
Evt. stå for eller hjælpe i forbindelse med aktiviteter
Bordleder i spisesalen
Gang-/kontaktlærer
Dagvagt en til to gange i løbet af Sommerskolen
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