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Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger
langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med
gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i
kommunen, med blant annet skiskytterarena og flerbrukshall. Røros alpinsenter
Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god
barnehagedekning, og et rikt kulturliv.

LÆRERSTILLINGER I OS KOMMUNE
Skolene i Os
Dalsbygda skole ligger i Dalsbygda og er bygget sammen med Dalsbygda samfunnshus. Skolen er en fådelt
barneskole (1. til 7. trinn), som satser på uteskole og alternativ undervisning. Skolen har 45 elever.
Os skole ligger rett nordøst for Os sentrum. Skolen er den del av samme bygningsmasse som Os samfunnshus og
Oshallen. Skolen er en 1 - 10 skole med ca. 150 elever. Skolens ungdomstrinn omfatter alle ungdomstrinnselever i
kommunen. Det undervises aldersblandet på flere av skolens trinn.

Kultur for læring
Skolene og barnehagene i kommunen er med i prosjektet Kultur for læring. Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i
en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Målet er at en samordnet
innsats for barn og unges oppvekst og læring skal bidra til at:
* faglige resultater i grunnskolen heves
* gjennomstrømning i videregående opplæring øker
* viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid

Kort om stillingene
Ved Dalsbygda og Os skoler vil det bli et antall ledige stillinger, faste og vikariater, på barne- og ungdomstrinnet fra og
med 01.08.2018.

Ansvar og oppgaver
Vi søker etter lærere som har godkjent faglig og pedagogisk utdannelse som kan undervise i fag på trinn i barne- og
ungdomsskolen.

Krav til kompetanse
* Godkjent faglig og pedagogisk kompetanse - godkjent lærer- eller fagutdanning (PPU).
* Søkere må oppfylle opplæringslovens kompetansekrav med blant annet minimum 30 studiepoeng i matematikk,
norsk eller engelsk for å undervise i fagene på barneskolenivå, og 60 poeng i fagene på ungdomsskolenivå.
Fagønsker: Norsk, matematikk, engelsk, tysk og spesialpedagogikk.
Det er ønskelig at søker også har formell utdanning og erfaring fra aldersblandet undervisning.

Personlige egenskaper
* Samarbeidsevne, stå-på vilje og fleksibilitet er en forutsetning for tilsetting.
* God evne til å bygge relasjoner/god relasjonskompetanse med fokus på elevers læring
* Interesse, evne og vilje til å jobbe med aldersblandet undervisning.
* Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Annet
* Personlig egnethet vil bli vektlagt
* Menn oppfordres til å søke
* Aktuelle søkere vil innkalles til intervju.
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og
funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om
det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for
fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.
Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Vi tilbyr
* Varierte arbeidsoppgaver
* Spennende skoleutviklingsarbeid.
* Videreutvikle digitale løsninger for elever, foreldre og ansatte.
* Muligheter for faglig utvikling og egenutvikling
* Trivelig og godt arbeidsmiljø
* Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
* Gode pensjons- og forsikringsordninger, medlemskap i SPK
* Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for
hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.
Søknadsfrist

08.04.2018

Utlyst dato

16.03.2018

Kontaktperson
Martin Løvø, Virksomhetsleder, mobil: 48251402, martin.lovo@os.kommune.no

Vårref
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