
Vi søker engasjert støttelærer i 50-100 % stilling fortrinnsvis på barnetrinnet for engasjement ut 

skoleåret 2019-20, med mulighet for forlengelse. 

 

Arbeidsoppgaver: 

• Følge opp spesialundervisning med enkeltelever/grupper i samarbeid med klasselærer og 

spesialpedagog. 
• Delta i utarbeidelse av individuell opplæringsplan og årsrapporter for elever med 

spesialundervisning. 
• Arbeid med tilrettelegging av elevenes arbeidsoppgaver. 
• Planlegge, iverksette og evaluere pedagogiske tiltak. 
• Bidra til å holde orden og struktur i undervisningen. 
• Tett samarbeid med klasselærer. 
• Bidra til å skape et godt miljø for læring og trivsel. 
• Inspeksjon i friminuttene. 
• Deltagelse på teammøter, lærermøter og tverrfaglige møter. 

 

Kvalifikasjoner: 

• Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk er ønskelig. 

• Relevant arbeidserfaring. 

• Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.  

• Grunnleggende digital kompetanse. 

  

Personlige egenskaper: 

• Genuin interesse for barns læring og utvikling. 

• Robust, trygg voksen. 

• Gode samarbeidsevner. 

• Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag. 

• Du er ansvarsfull, omsorgsfull og tillitsfull og liker å arbeide med barn og unge. 

• Du ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap. 

I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.  

Informasjon og søknad 

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en friskole med ca. 80 ansatte og ca. 420 elever fordelt på 1. - 10. trinn. 

Vi holder til på Hovseter, nær T-bane og buss. 
 
Vi tilbyr: 
• Spennende og utfordrende jobb med en elevmasse som utgjør et meget positivt og flerkulturelt 

miljø. 

• En hyggelig arbeidsplass i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon. 

• Lønn i henhold til skolens lønnssystem. 

• Medlemskap i Statens pensjonskasse. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til spesial pedagogisk koordinator Gro Sørby på tlf. 

21 08 22 08. 

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 

0705 Oslo eller på e-post til post.hovseter@steinerskolen.no  

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.  

 

Søknadsfrist: snarest og senest innen 15.10.2019. 

mailto:post.hovseter@steinerskolen.no

