Kongsbakken videregående skole
Postboks 355
9254 TROMSØ
Kongsbakken videregående skole ligger i sentrum av Tromsø og er en studieforberedende skole som inneværende år har ca 140 medarbeidere og ca 700
elever fordelt på utdanningsprogrammene
Studiespesialisering og Musikk, dans og drama. Skolen har også voksenopplæring og som eneste norske videregående skole har vi en avdeling i Murmansk
for norske og russiske elever på vg3.
Kongsbakken er en skole i utvikling, og vi kan lby elevene stor valgfrihet og fordypning i fagene. Med skolens visjon «Faglig glede og personlig vekst» ønsker
vi å re e fokus mot det pedagogiske arbeidet i klasserommet, te faglig samarbeid mellom lærerne, lærerens rolle og relasjon l elevene og elevenes læring
og utvikling.
På Kongsbakken er vi oppta av faglig samarbeid og har en teknologi- og forskerklasse på hvert trinn med fokus på realfag. Høsten 2018 starter vi opp med
en internasjonal klasse der samfunnsfag og språk står i sentrum. I Troms og Finnmark er vi den eneste skolen med disse lbudene.
Vi er den eneste videregående skolen i Nord-Norge som har faglig fordypning innen både musikk, dans og drama, noe som gjør at vi har en sterk tverrfaglig
kompetanse. Elevene får este sk kompetanse i llegg l generell studiekompetanse.
Norsk-russisk skole ble etablert i 2008 og skolen har både norske og russiske lærere. Lærerne har veiledning fra hovedskolen, KOngsbakken videregående
skole.
Mer informasjon om skolen ﬁnnes på skolens hjemmeside www.kongsbakken.vgs.no

Fagleder
Fagleder ved Norsk-russisk skole.
Norsk-russisk skole i Murmansk tar årlig inn 10 norske og 10 russiske elever på Vg3. Skolen er en filial under Kongsbakken videregående skole.

Fra 1.8.2019 er det ledig 100 % fast stilling som fagleder.
I stillingen ligger det undervisning i norsk og administrative oppgaver. Søkere må ha undervisningskompetanse i norsk.
En viktig del av stillingen blir å være veileder for våre russiske lærere. Fagleder er stedfortreder for stedlig leder.
Vi søker en person som er fleksibel og som takler å bo under andre forhold. Skolen har er et svært godt arbeidsmiljø og svært motiverte elever.
Det er ikke obligatorisk med kunnskaper i russisk, men en fordel. Søkere som behersker russisk vil bli prioritert.
Kontaktperson: avdelingsleder Øyvind Bockelie, 78 95 21 04 eller rektor Kjell Olav Mentzoni, 77 76 73 04/916 02 880.
For tilsetting i videregående skole kreves politiattest.
Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven.
Ytterligere informasjon finnes på skolens hjemmeside, www.kongsbakken.vgs.no
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