PÆDAGOGER SØGES
Københavns Kommune
Københavns Kommune har besluttet at
iværksætte et forsøgsprojekt med
adfærdsanalytisk behandling af småbørn
med diagnoser inden for det autistiske
spektrum. Børnene skal enkeltintegreres i
almindelige børnehaver og her modtage
intensiv 1:1-træning af funktionshæmmede færdigheder. Børnene vil blive trænet
efter efter Applied Behavior Analysis
(ABA) metoden. Arbejdsstedet vil være i
Københavns Kommune.
Københavns Kommune søger et antal
uddannede pædagoger eller tilsvarende til
varetagelsen af funktionen som træningsledere for de børn, der er visiteret til forsøgsprojektet.Træningslederen skal arbejde med et barn i 1:1-situationer samt
støtte barnet i forbindelse med integration.
Vi søger personer med følgende
egenskaber
• initiativrig, energisk, udtryksfuld og klart
kommunikerende
• gode samarbejdsevner
• udviklings- og handlingsorienteret
• evne til at etablere god kontakt til kontaktsvage børn
• lyst og vilje til at lære i kraft af direkte
supervision og med evne til at arbejde
struktureret
• mod på at varetage træning af et barn i
1:1 situationer i op til 30 timer ugentligt
• kan arbejde selvstændigt og kan indgå i
et fagligt team omkring barnet
• har computerkendskab på brugerniveau
• har ikke nødvendigvis det store forhåndskendskab til autisme og træningsmetoder i denne forbindelse.
Du får
• intensiv og struktureret supervision fra
et kvalificeret center med ekspertise i
adfærdsanalytisk behandling af børn
med autisme.
www.kk.dk

• efteruddannelse i træningsmetoder i
forhold til intensiv træning af børn med
autisme svarende til Diplom niveau.
• uddannelse som træningsleder
• tværfagligt samarbejde med forældre,
projektleder og personale i børnehaven.
• relevante kurser/seminarer.
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer om ugen.
Ansøgere skal være interesseret i at deltage i specialmodul vedr.ABA på Diplom
niveau, i et vist omfang udenfor almindelig arbejdstid. Ansættelsen er begrænset
til forsøgsperioden der udløber 31.03.06.
Løn efter overenskomst.
Ansættelse snarest muligt.
Yderligere oplysninger
Interesserede kan få nærmere information ved at kontakte projektleder
Henning Damkjær på telefon 3317 3242
Information om adfærdsanalytisk behandling af børn med autisme kan findes på
www.abaforum.dk.
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at
medarbejderne hver især bidrager med
deres særlige baggrund, personlighed og
evner.
Ansøgningsfrist
18. april 2005 kl. 12.
Ansøgning bilagt eksamensbevis samt
evt. udtalelser sendes til
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Bernstoffgade 17, 1.
1592 København V.
Att. Projektleder Henning Damkjær

