Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med ca. 1400 innbyggere fordelt på
øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell.
Vi har fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.
I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad og hurtigbåtforbindelse til Harstad,
Finnsnes og Tromsø.
Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri,
forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full
barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.
Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og
friluftsaktiviteter hele året.

Ibestad kommune søker allmennlærer med spesialpedagogisk kompetanse
Ibestad kommune har ledig fast 100 % stilling som lærer med kompetanse i spesialpedagogikk ved Ibestad
skole. Tiltredelse snarest.
Ibestad skole består i dag av 1-10 trinns grunnskole med ca. 90 elever, musikk- og kulturskole, samt
voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever. Ibestad skole er en helt ny skole der
barnetrinn, ungdomstrinn og kulturskole er samlet under samme tak. Skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og
har tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall.
Den som tilsettes må være forberedt på å undervise i alle fag i grunnskolen. Det er en fordel med kompetanse i
kunst og håndverk. Hovedoppgaven vil være utredning og iverksetting av spesialpedagogiske tiltak. Det er en
fordel med erfaring fra undervisning med flerspråklige elever.
Kvalifikasjoner for stillingen: Lærer med godkjent allmennlærerutdanning og kompetanse i
spesialpedagogikk. Søkere med erfaring med og kompetanse innenfor autismespekteret, ADHD, impressive
språkforstyrrelser og atferdsproblematikk vil bli prioritert.
Vi ønsker deg som:
- er engasjert og interessert i arbeid med barn og ungdom med spesielle behov
- er ansvarsbevisst, engasjert og har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
- er en tydelig voksen og en god rollemodell med erfaring fra veiledning av barn
- jobber godt og strukturert selvstendig og i team
Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved godkjenning av utdanning fra Nokut og
Utdanningsdirektoratet. Minoritetsspråklige må ha bestått Bergenstest høyeste nivå og vedlagt med
dokumentasjon. Dette gjelder ikke søkere fra Skandinavia. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan
dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Lønn etter tariff.
Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når du får
tilbud om ansettelse.
Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via
Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Enhetsleder/rektor Trond-Arvid Isaksen, telefon 48099549 eller oppvekstleder Willy Aas, telefon: 91126265.
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