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Miljøterapeut – Vatneli skole 

Fra 1.august 2019 er det ledig stilling som miljøterapeut ved skolen i 70-90% fast 
stilling.  

Vatneli skole er en firdelt 1-10 skole godkjent for 72 elever, drevet av Adventistkirken. 
Skolens visjon er ”Sammen mot målet” med vekt på verdiene Kompetanse, Respekt 
og Kristentro. Skolen kan tilby et støttende og engasjerende arbeidsmiljø. 

Den som ansattes må dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne, 
både i undervisning og eksempel. Arbeidserfaring fra adventistskole vektlegges. 

I tråd med opplæringsloven og friskoleloven er godkjent politiattest en forutsetning 
for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuell ansettelse og før tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver 

- Miljøterapeuten vil inngå i team med annen miljøterapeut og være en del av 
skolens stab for å ivareta elever med spesielle behov og styrke skolens 
miljømessige arbeid (både i timer og i friminutt) 

- Miljøterapeuten skal ivareta et godt skole – hjem samarbeid 

- Arbeid i og utenfor klasserom, på skolens uteområder og turer 

- Undervisningsoppgaver (inkludert noe spes.ped) 

- SFO, leksehjelp 

- Kjøkken/kantine (knyttet til elever med spesielle behov) 

Kvalifikasjoner 

- Relevant utdanning på høyskole- og universitetsnivå 

- Relevant erfaring med barn med spesielle behov og arbeid i skolesystemet 

- Ønskelig med erfaring innen psykiatri 

- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (minimum tilsvarende nivå 
B1) 

Utdanningsretning 

- Pedagogikk / Spesialpedagogikk / Helse / Sosial 



- Lærer / Barnehage-/førskolelærer (mulighet for videreutdanning til lærer)/ 
Barnevernspedagog / Sosionom / Ergoterapeut, e.l. 

Personlige egenskaper 

- Vi søker en stabil medarbeider som har pågangsmot og engasjement 

- Du er pliktoppfyllende, samarbeidsvillig og fleksibel 

- Du er robust og har gode formidlingsevner 

- Du har lyst å utgjøre en forskjell for barn med ekstra utfordringer 

- Du arbeider selvstendig og tar ansvar 

- Du er bevisst på at god kommunikasjon skaper trygghet og tillit 

- Du jobber med løsningsorientert tilnærming til arbeid med barn, deres 
familier og kolleger 

- Du er en tydelig, positiv voksen med evne til grensesetting og relasjonsbygging 
med barn 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr 

- Et arbeidsmiljø som består av dyktige kolleger og samarbeidspartnere 

- Spennende arbeidsoppgaver 

- Lønn etter avtale innenfor KS-regulativet  

- Medlemskap i SPK og gode forsikringsordninger i KNIF-Trygghet 

- Gode kurs, etter- og videreutdanningsmuligheter 

- Arbeidstid som i utgangspunktet følger lærernes arbeidsår vedr. ferie- og 
avspaseringsordninger 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos rektor, tlf 51 60 40 60. Søknad med CV 
sendes til post@vatneli.no. Søknadsfrist er 29.april 2019. Politiattest må 
framlegges ved ansettelse. 
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