Ett uppdrag
där du får
göra livsviktig
skillnad.
Det gäller livet.

ARBETSBESKRIVNING

Jobba som lärare hos SiS
Vill du vara med och skapa framtidstro hos utsatta ungdomar? Vill du arbeta i en skola
med små klasser och undervisning som bygger på tillit och på vad eleverna klarar av? Då
är jobbet som lärare hos Statens institutionsstyrelse en meningsfull utmaning och en resa
i personlig utveckling.
Till SiS särskilda ungdomshem kommer ungdomar som befinner sig i en problematisk och tuff livssituation.
Många har negativa erfarenheter av skolan och låg tillit till lärare och andra vuxna. Inlärningssvårigheter och
neuropsykiatriska diagnoser är vanliga.

Trygg skola med små grupper
I SiS skola försöker vi väcka elevernas lust, glädje och stolthet.Vi gör det genom att arbeta i små grupper och
hela tiden utgå från eleverna som individer. Med tydlighet och tillit som bas skapar vi relationer som gör
ungdomarna trygga i skolan. Samtidigt som vi självklart är väl förankrade i kursplaner och bedömningskriterier.

Helhetsgrepp om eleverna
Som lärare hos SiS möter du många utmaningar. Men du gör det inte ensam.
På institutionen finns flera kompletterande kompetenser och som pedagog är du en av kuggarna i ett gemensamt arbete. Sjuksköterskor, behandlingsassistenter och psykologer är exempel på andra yrkesgrupper som
är med och tar helhetsgrepp om dina elever.
Vill du pröva nya sätt att skapa en positiv och lärande miljö? Då är arbetet i SiS skola ett spännande uppdrag.
Här får du som är kreativ lärare många möjligheter och stort pedagogiskt spelrum.

I SiS skola kan du växa
Hos SiS har du dessutom möjlighet att växa och utvecklas professionellt. Varje år samlas alla lärare för
gemensam kompetensutveckling, och institutioner är ofta positiva till egna initiativ till fortbildning. Självklart
omfattar Lärarlyftet och andra nationella utbildningsinsatser även SiS.
Som lärare hos SiS kan du gå vidare och bli utredningspedagog eller pedagogisk ledare på din institution.
Lika självklart får du möjlighet att ingå i uppdrag och projekt som myndigheten driver.
Vill du veta mer om SiS, våra lediga tjänster och den värdegemenskap du blir en del av?
Gå in på www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS
verkställer också sluten ungdomsvård. SiS driver ett 30-tal särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet, och
finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen.

