Lærerstuderende søges til studiejob
Springbræt Aarhus er et tilbud til unge mellem 18-25 år, der er berettiget til STU (Særligt
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Vores skole har adresse på Fredens Torv i Aarhus C.
Vi søger flere lærerstuderende som tilkaldevikar – timeantallet er studievenligt og kan variere.
Hos Springbræt Aarhus kombinerer vi interessen for bevægelse, leg og sundhed med almen
undervisning. Vi ved nemlig, at sundhed og bevægelse giver os de bedste muligheder for at få noget
godt ud af vores liv. Vi arbejder benhårdt på at skaffe vore elever spændende praktikpladser og
forskellige jobs, da vi ved, at det er vigtigt at have noget at stå op til hver dag.
Som ansat hos Springbræt Aarhus får du mulighed for at udforske og koble teori og praksis.
Du har mulighed for at komme med inputs til dine arbejdsopgaver. Som udgangspunkt vil
arbejdsopgaverne indebære undervisning samt hjælp og støtte til eleverne i eks. Idræt, Dansk,
Engelsk eller/og Tysk. Vi søger flere vikarer og ønsker at tilgodese netop dine kompetencer. Det er
en fordel, at du har interesse indenfor dette arbejdsområde og kan planlægge undervisning ud fra et
didaktisk perspektiv. Niveauet er meget individuelt og det er derfor ikke et krav, at du har
færdiggjort linjefaget på nuværende tidspunkt. Det vigtigste er, at du har mod på at lære fra dig og
støtte fagligt udfordrede elever.
Lidt om Springbræt Aarhus’ hverdag.






Mødetid 5 dage om ugen kl. 8.30-13.45
Hver dag; bevægelse, hvor vi dyrker spil, leg og træning på det niveau, der passer den
enkelte elev
Hver dag er der almen undervisning, hvor vi lægger vægt på, at eleverne lærer de vigtigste
redskaber til at begå sig. Det er f.eks. dansk, matematik og engelsk
Eleverne arbejder først og fremmest med det som de selv synes, at de har brug for
Vi tror på, at alle mennesker kan lære noget nyt, når rammerne er gode

Du kan læse mere om Springbræt Aarhus på www.springbraet-aarhus.dk
Synes du, at ovenstående lyder spændende og vil du gerne høre mere, er du meget velkommen til at
kontakte os på ka@fo-aarhus.dk eller telefon 51 83 71 09.
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