
 

 

 
 
VISIONÆRE LÆRERE ELLER PÆDAGOGER SØGES TIL BASEN NORD/BIRKERØD -  
SKOLE/DAGBEHANDLING & STU i BIRKERØD  
 
Basen er et skole- og dagsbehandlingstilbud for normaltbegavede børn og unge med særlige 
udfordringer. På Basen Nord tilbyder vi 7. – 10. kl. med fuld fagrække samt et STU – tilbud (Særlig 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). 
 
Basen oplever en øget tilgang af elever og studerende, og vi søger derfor nye engagerede 
kollegaer. Formår du at arbejde engageret i et krævende undervisnings- og pædagogisk miljø, så 
kan Basen blive dit næste arbejds- og udviklingssted. Stillingerne ønskes besat snarest med start 
1. feb eller d. 1. marts 2018. 
 
DET ER ET KRAV AT DU: 

▪ Er uddannet lærer eller pædagog. På Basen opfatter vi den faglige læring og det 
socialpædagogiske arbejde som hinandens forudsætninger. 

▪ Er villig til at reflektere over egen praksis sammen med kollegaer og ledere, og at du er 
motiveret for faglig og personlig kompetenceudvikling gennem blandt andet sparring og 
supervision. 

▪ Har kendskab til målgruppen: normalt begavede elever og studerende i alderen 12 til 23 år 
med angst, autisme, OCD, depression, spiseforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, isolation, 
skoleværring og andre psykiske lidelser. 

▪ Er en udpræget teamplayer, der kan løfte i flok, og har blik for at organisation og 
opgaveløsning er øverste kontekst for det daglige arbejde. 
 

DET ER EN KLAR FORDEL AT DU: 
▪ Som lærer: at du har solide didaktiske kompetencer; som forudsætning for at kunne 

tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb for netop denne målgruppe, der er 
kendetegnet ved et højt fagligt niveau. Vi er bl.a. optaget af synlig læring, klasseledelse og 
konkrete undervisnings- og behandlingsmål og søger hele tiden at facilitere den enkelte 
elevs læring i et overskueligt miljø, hvor alle elever og studerende har ro til at arbejde på 
deres egen faglige og personlige udvikling. Da vi skal ansætte 2 - 3 lærere har vi brug for 
såvel humanistiske som naturvidenskabelige fag. 

▪ Som pædagog: Har udpræget gode relationskompetencer, erfaring med 
behandlingsarbejde, motivationsarbejde og pædagogisk undervisningsstøtte i samarbejde 
med lærerne. At du kan arbejde struktureret og systemisk, og har blik for egen rolle i  
forhold til målgrupen og de individuelle behov hver elev eller studerende må have.  
 

JOBBET: 
På Basen arbejder vi visionært, og vi tager i vores praksis afsæt i grundlæggende værdier, som 
har udgangspunkt i en høj grad af professionalisme og troværdighed i en dagligdag, som skal 
være meningsfuld for den enkelte elev. Det er væsentligt for os, at du kan skabe, strukturere og 
planlægge din egen arbejdsdag, igangsætte og/eller støtte undervisnings- og pædagogiske 
projekter alene og/eller i samarbejde med kollegaer samt forældre, psykologer, psykiater og 
sagsbehandlere.  
Vi arbejder med en differentieret vifte af opgaver, såsom: Hjemmeundervisning, 1:1 støtte på 
skolen for særlige elever, nedskrevne behandlingsmål, statusmøder, forældresamtaler og lignende 
 
 
 
 



 

 

VI TILBYDER:  
På Basen vil du få et alsidigt og udfordrende job, hvor du er omgivet af ambitiøse, engagerede og 
kreative kollegaer. Det daglige samarbejde er funderet på gensidig tillid og uformel stemning. Det 
skal være sjovt, lærerigt og meningsfuldt at undervise på Basen. Vi tilbyder løbende fælles 
efteruddannelse for hele medarbejdergruppen. Som fremtidig medarbejder på Basen vil du bl.a. 
deltage i følgende: Temaaften, holdningseftermiddage, supervision, behandlingsmøder, sociale 
arrangementer m.m. Basen består af 4 skoleafdelinger, så du vil blive en del af en større 
organisation. 
 
Vil du vide mere om jobbet, kan du ringe til Afdelingsleder Basen Nord Mikkel Nielsen 2287 4312  
 eller Souschef/skoleafd. (7-10.kl) Stine Krigger 2274 9516 eller Souschef/ STU Emilie Schou 2252 
4017 . Du kan endvidere besøge vores hjemmeside www.basen.dk eller www.basennord.dk for 
yderligere information.  
 
Vi indkalder løbende til samtaler, også før fristens udløb. Mail din ansøgning til: info@basen.dk  
 

- senest onsdag d. 17. Januar 2018 kl. 12.00  
 
I emnefeltet bedes du skrive; Lærer/pædagog til Basen Nord, samt om du søger vores STU eller 
skoleafdeling.  
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