DA

TILLÆG

Tillæg til indkaldelse af interessetilkendegivelser for kontraktansatte til følgende
ansættelsesgrupper og profiler:

Side 1
Efter
EPSO/CAST/P/19/2018 Personale til børnepasning FG II

tilføjes
EPSO/CAST/P/20/2018 Skolepsykologer AG IV

Side 7
Under

BILAG I — OPGAVER
tilføjes
ANSÆTTELSESGRUPPE IV Skolepsykologer (børn i alderen 0-14)

a. Yde ekspertise inden for skolepsykologi til vuggestuer/børnehaver og/eller fritidshjem og
hjælpe med at forberede visse sager i forbindelse med denne rolle.
b. Nøje følge den indsats, der ydes af pædagoger i vuggestuer/børnehaver og/eller lærere og
undervisere for at støtte dem i deres pædagogiske arbejde.
c. Bidrage til løbende uddannelse i undervisningsanliggender for at gøre pædagogerne mere
professionelle.
d. Administrere vurderingen af uddannelsesbehov og gennemførelsen/forbedringen af
uddannelsesplanen og tilrettelæggelsen af uddannelse i undervisningsanliggender.
e. Observere og følge børns generelle udvikling for at sikre optimale betingelser for, at de har
det godt i vuggestuen/børnehaven eller i fritidshjemmet.
f. Holde forældrene underrettet – via møder specifikt til dette formål – om deres børns
aktiviteter for at bevare et forhold, der bygger på tillid og partnerskab.
g. Tage affære på anmodning af pædagoger i vuggestuer og børnehaver og/eller lærere og
undervisere og/eller forældre eller på eget initiativ for at forbedre børns vilkår og sikre, at
de har det godt.
h. Foreslå ændringer af den generelle organisation for at forbedre den pædagogiske kvalitet
af arbejdet, børnenes tid i vuggestuen/børnehaven og/eller fritidshjemmet og den ydelse,
forældrene får.
i.

Have løbende kontakt enten kollektivt eller individuelt med pædagoger i vuggestuer,
børnehaver

og/eller

lærere/undervisere

for

at

sikre

en

vis

ensartethed

i

undervisningspersonalets uddannelse.
j.

Udarbejde forslag til tilrettelæggelsen af de forskellige aspekter af den generelle
organisation, herunder udvælgelse og erhvervelse af materialer, til gavn for børnenes
livskvalitet og den tjeneste, der udbydes til forældrene.

k. Sikre, at de beskrevne undervisningsopgaver gennemføres korrekt.
l.

Om nødvendigt deltage i koordineringsarbejdet mellem vuggestuer/børnehaver og
fritidshjem.
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Alle andre principper i indkaldelsen finder tilsvarende anvendelse på skolepsykologer i
ansættelsesgruppe IV.

