
Spesialpedagog med kompetanse innen mat og helse - Oslo VO
Nydalen
Oslo kommune, Utdanningsetaten

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88
600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er
ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og
administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og

voksenopplæringen i Oslo. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi
oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering,
religion eller etnisk bakgrunn.
Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men
dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før
tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Oslo Voksenopplæring Nydalen ligger 100 meter øst for Akerselva ved Gullhaug torg, 50 meter unna
knutepunkt for buss og T-bane. Vi holder til i moderne og hyggelige lokaler. Elevgrunnlaget er ca. 500 per år.
Senteret gir spesialundervisning til voksne på grunnskolens område. Mange av senterets deltakere er flyktninger
og innvandrere som får norskopplæring gitt som spesialundervisning. Andre deltakere kan ha lærevansker som
følge av ervervede hodeskader, afasi, psykiske vansker, generelle lærevansker og omfattende funksjonshemminger.
Senteret er bydekkende for logopedi og synspedagogikk. Det er ca 60 ansatte ved skolen. Senterets visjon er
Opplæring på voksnes vilkår.

Arbeidsoppgaver
Mat- og helsetilbudet ved skolen blir gitt i små grupper til alle de nevnte deltakergruppene. Noe av
undervisningen vil foregå hjemme hos deltakeren. I enkelte tilfeller vil mat- og helse fungere som en metode i
opplæringen av deltakere som har kognitive utfordringer som konsekvens av ervervede hodeskader og i
språkopplæring av minoritetsspråklige. Kompetanse utover mat- og helsefaget er en fordel, da du må regne
med å kunne undervise i andre fag, bl. a. grunnleggende IKT og norsk.

Kvalifikasjoner
Vi har behov for en dyktig spesialpedagog med mat- og helse i fagkretsen. I tillegg er det ønskelig med
erfaring i å undervise i fag innenfor grunnleggende ferdigheter i henhold til Kunnskapsløftet.

Utdanningsretning
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper
Vi trenger en person som har en solid faglig plattform, faglig integritet og godt humør. Du er fleksibel og
selvstendig, og du ser viktigheten av teamarbeid og er trygg på at ditt bidrag er viktig for at deltakerne skal
nå målene de har satt seg. Du er lojal mot skolens mål og satsningsområder og må kunne identifisere deg
med senterets verdier: Kreativitet, raushet, endringsvilje og mot. For deg vil dette blant annet innebære å ta
nye utfordringer i tråd med senterets og deltakernes behov. Vi legger vekt på personlig egnethet

Språk
Norsk
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Sted
Utdanningsetaten

Bransje
Skole,barnehage,undervisni
ng,fritid og forskning

Fagfelt
Undervisning

Rolle
Medarbeider / Assistent

Arbeidssted:

Nydalsveien 38, 0484 Oslo

Vis arbeidssted i større
kart



Vi tilbyr
Kunnskapsrike og engasjerte kolleger
Godt arbeidsmiljø
Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
Spennende faglige utfordringer
Fadder- og mentorordning
Lønns- og avtalevilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk
God pensjonsordning

Andre opplysninger
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet


