
Skolepædagog til Ravnholm skole 
Matrikel Vangebo, 34 timer 

 

Ravnholm Skole er fra skoleåret 20/21 en ny skole, som vil bestå af tidligere Nærum 

Skole og Vangeboskolen.  

Ravnholm skole har ca. 830 elever og 70 lærere og pædagoger fordelt med omkring 

470 elever på Nærum matriklen og omkring 360 elever på Vangebo matriklen.  

Begge afdelinger ligger tæt ved naturskønne områder og tæt på offentlig transport. 

Om jobbet 

SFO’en består af to aldersintegrerede afdelinger med henholdsvis børn fra 0. årgang og 1. 
årgang samt 2. og 3. årgang. SFK’en består af 4. og 5. årgang. 
 
I skoledelen arbejder vi i årgangsteams med lærere og skolepædagoger.  
 
Skolepædagogerne indgår i den almindelige undervisning med gennemsnitligt 15 timer og i 
SFO/SFK med 12 timer om ugen. Hver pædagog har 5 timers forberedelse om ugen. 
 

Din profil: 

 Er uddannet pædagog 

 Har eventuelt erfaring indenfor klubområdet 

 Har et anerkendende og respektfuldt børnesyn 

 Forstår betydningen af at arbejde og samarbejde i teams 

 Kan arbejde struktureret – men også være omstillingsparat 

 Er dygtig til klasseledelse 

 Kan planlægge, udføre og varetage f.eks. UUV samt evaluere pædagogiske 

aktiviteter i skolen og på SFO’en 

 Er tydelig i dine handlinger og i din kommunikation. 

 Ser det som en naturlig del af dit virke, at du deltager som rollemodel i 

udvalgte børneaktiviteter. 

 Kan indgå i en konstruktiv, anerkendende og respektfuld dialog med 

institutionens interessenter 

 Har et positivt menneskesyn, er trivselsskabende og serviceminded 

 Er engageret, initiativrig, ansvarsbevidst, stabil og pligtopfyldende 

 Er loyal og i besiddelse af overblik og godt humør - også i travle situationer 

 Er til forældresamarbejde og pædagogiske debatter 

 



Vi tilbyder: 

 En levende skole med dejlige børn og dygtige, engagerede kollegaer 

 En skole hvor tryghed, fællesskab, respekt og engagement er i fokus 

 En skole, hvor vi arbejder teamorganiseret 

 En skole, hvor du bliver en del af et innovativt, fleksibelt og 

udviklingsorienteret arbejdsmiljø 

 En del af et større skolefællesskab 

Ansættelsesvilkår 

Jobbet er på 34 timer pr. uge med start snarest muligt. Din arbejdstid vil være 

placeret indenfor Ravnholm skolens åbningstid mellem kl. 7.00-17.00 og du må 

forvente mindst en ugentlig lukkevagt. Ved ansættelse indhentes såvel børne- og 

straffeattest samt referencer. 

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 

Om os 

Matrikel Vangebo er beliggende for enden af en blind vej omkranset af skov og en 

lille sø. På skolen går ca. 360 søde og nysgerrige elever, vi er omkring 30 ansatte - 

og så er der ca. 700 engagerede forældre.  

Skolen er opdelt i indskoling for SFO og 0.-3. årgang, mellemtrin for SFK og 4.-5. 

årgang samt udskoling for 6.-9. årgang. Skolen ledes af et team bestående af en 

skoleleder, to pædagogiske afdelingsledere samt en administrativ leder. Du kan 

også læse mere om skolen på www.vangeboskolen.dk 

Ansøgning, samtale og kontakt 

Du søger jobbet her: 

https://www.rudersdal.dk/job?search=job&hr=show-
job%2F60344%26locale%3Dda_DK 

Vedhæft venligst uddannelsesbevis samt øvrige relevante papirer. 

Samtaler: Holdes løbende 

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

Kristine Jønsson Gebuhr 
Indskolingsleder 

kgeb@rudersdal.dk 

Tlf.: 46114660 
Ansøgningsfrist: 20. august 2020 / Ansættelse 1. sept. eller snarest  
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