FASTHOLDELSESVEJLEDER TIL FAABORG GYMNASIUM
Faaborg Gymnasium søger ny fastholdelsesvejleder pr. 1. august 2021
På Faaborg Gymnasium er nærheden og den gode undervisning i centrum.
Faaborg Gymnasiums overordnede mål er at danne og uddanne alle vores elever til at blive så
dygtige, som de kan. Det gør vi ved at sikre, at eleverne gennem deres 3 år på Faaborg Gymnasium
tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer, så de kan gennemføre uddannelsen til
studentereksamen.
Skolen er med knap 200 elever og 25 lærere et lille trygt gymnasium i naturskønne omgivelser.
Skolens størrelse betyder, at der er tæt kontakt og samarbejde mellem skolens forskellige parter:
elever – lærere – ledelse.
Vi er stærkt lokalt forankrede med en skøn beliggenhed og udnytter de smukke omgivelser i en
række fag.
Da vores vejleder gennem mange år går på pension, søger vi en ny vejleder til at tage sig af vores
fastholdelsesvejledning på Faaborg Gymnasium - det sker i samarbejde med én anden vejleder. Det
centrale indhold i stillingen er at understøtte de studerendes trivsel og motivation for uddannelsen.
Funktionen som vejleder fylder alt efter elevtal 150-175 timer pr. skoleår og omfatter helt konkret:
-

Fastholdelsesvejledning af enkelte elever, herunder bekymringssamtaler, samarbejde med
lærerteam, mentorer samt henvisning til anden hjælp
Tæt samarbejde med lærerteam omkring enkelte klasser, herunder deltagelse ved
lærerforsamlinger og klasselærermøder
Opfølgning på studieaktivitet, herunder fraværsgennemgang, håndtering af individuelle
aftaler
Information og vejledning om studieretninger, valgfag mv. ved informationsaften,
brobygningsaktiviteter samt valgsfagscafé
Tæt samarbejde med den anden vejleder samt med mentorer, ledelse og undervisere
Samarbejde med eksterne aktører om enkelte elever, herunder med UU-vejledere og
gymnasiepsykologer samt forældre
Deltagelse i gymnasiets trivselsudvalg og i de aktiviteter, der udløber herfra
Eksamensorientering på de enkelte årgange, eksamenstræning for elever med særlige
behov
Deltagelse i gymnasiepsykologernes arrangementer samt ansvar for at bringe viden herfra
ind på gymnasiet. Det gælder blandt andet deltagelse i løbende supervisionsforløb med
deltagelse af psykolog.

Vores ønsker til dig:
-

Du har erfaring med vejledningsområdet, herunder med de svære samtaler med unge
mennesker
Du har en oprigtig interesse i at vejlede og støtte unge mennesker i at komme bedst muligt
gennem deres ungdomsuddannelse
Du er nærværende og tydelig i din kommunikation med den enkelte
Du arbejder struktureret og kan selv prioritere, tilrettelægge og løse dine opgaver i en travl
og kompleks hverdag

-

Du trives i samarbejdet med forskellige mennesker og tøver ikke med fx at ringe til
forældre, kommune eller andre relevante parter
Du er interesseret i at løbende at tilegne og vedligeholde din professionelle viden om de
forskellige problemstillinger hos (sårbare) unge
Hvis ikke du har gennemført relevante dele af diplomuddannelsen i vejledning, skal du
være klar til at gøre dette indenfor de første 2-3 år.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård på tlf.
51191389 eller til skolen på tlf. 62618910. Vi henviser i øvrigt til skolens hjemmeside www.faaborggym.dk.
Ansøgninger modtages kun elektronisk via Gymnasiejob.dk. Ansøgningsfrist søndag den
2/5-2021 kl. 12. Vi indkalder løbende relevante ansøgere til samtale.
Løn og ansættelsesforhold: Løn efter overenskomst med Gymnasieskolernes Lærerforening

