Er du psykolog med erfaring fra autismeområdet eller med
kriminalitetsforebyggende indsatser?
Så er du måske den ene af vores to nye psykologkolleger i Hvidovre Kommunes PPR.
I Hvidovre Kommune er vi fælles om børnene og tager fælles ansvar for deres udvikling og trivsel. Vi tror på,
at børn i trivsel lærer bedst. Vi arbejder derfor målrettet og ambitiøst sammen om at udvikle inkluderende
fællesskaber i kommunens skoler, institutioner og specialtilbud samtidig med, at vi bliver klogere på
børnenes forudsætninger for at indgå heri. Vi vil altid være en aktiv del af holdet omkring rettidige,
udviklende og understøttende indsatser i alle læringsmiljøer for børn og unge i Hvidovre. Vi arbejder med
konsultative indsatser, vejledning og rådgivning af netværket af voksne omkring børnene samt med
undersøgelsesforløb og udarbejdelse af Pædagogisk-Psykologisk vurderinger på indstillede børn.
Vi opnormerer med to psykologer, der ligesom os arbejder ud fra et systemisk og ressourceorienteret
børnesyn til at løse opgaver på småbørns-, skole- og det specialpædagogiske område. Vi arbejder tæt
sammen med andre faggrupper både i og uden for vores egen organisation og vægter det tværfaglige
samarbejde højt for at skabe gode rammer for børn og unges trivsel, læring og udvikling.
I PPR arbejder vi tæt sammen på tværs af vores fagligheder, der består af psykologer, logopæder,
konsulenter og administrative medarbejdere. Vi er forankret i Center for Skole og Uddannelse, og vi har
derudover et nært samarbejde med Center for Børn og Familier.

Vi søger to autoriserede psykologer
Til den ene stilling søger vi en psykolog, der har erfaring med praksisnær rådgivning på autismeområdet og
som også brænder for almenområdet. Stillingen vil være delt ligeligt mellem autisme-indsatsen og det
almene område. I forbindelse med at styrke vores indsats ift. autisme vil du blive en del af et autismeteam
og skulle rådgive og sparre i konkrete sager med kolleger og samarbejdspartnere, holde oplæg om autisme
for både forældre og fagpersoner og afholde forældregrupper.
I den anden stilling skal du arbejde med problemstillinger på tværs af hele årgange. Her efterspørger vi dig,
der har erfaring med fx gadeplansarbejde og tidlig kriminalitetsforebyggende indsatser. Du skal finde det
naturligt at lave co-teaching og samarbejde på tværs af kommunen og med andre fagligheder som fx SSP
eller familierådgivningen. Det er vigtigt, at du er god til relationsarbejde, kan tage de svære samtaler og
nedtrappe konflikter i dialogen med børnene, de unge og ressourcepersonerne omkring dem.
For begge stillinger gælder, at man skal arbejde indenfor både daginstitutions- og skoleområdet. Herudover
er det vigtigt, at du
•
•
•
•
•
•

Aktivt bidrager til den udvikling, PPR er i
Positivt bidrager til det tværfaglige samarbejde
Giver konsultative ydelser og supervision til blandede faggrupper
Udarbejder Pædagogisk-Psykologisk vurderinger
Er kreativ med blik for mulighederne
Har organisatorisk tæft

Et alsidigt job med faglig udvikling
Arbejdsopgaverne er meget varierede, og du vil få stor mulighed for at præge en praksis i et tæt
samarbejde med dine kolleger. Hos os vil du blive del af et stærkt fagligt fællesskab. Du vil indgå i en faglig
og kollegial kvalificering af et PPR, hvor vi løbende har supervision og sætter en dyd i at løfte hinanden samt
opkvalificere vores viden og kollegiale sammenhold.
Du skal selv tilrettelægge meget af dit arbejde, og derfor skal du trives med selv at have overblikket over
dine arbejdsopgaver og ansvaret for dem.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, er du velkommen til at skrive en mail til leder af PPR Martina Stendel ayg@hvidovre.dk.
Du vil herefter blive kontaktet. Bemærk at vores hjemmeside ikke er opdateret, idet vi er ved at udarbejde
en ny hjemmeside.
Løn og ansættelse er ifølge gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: d. 1. december
Angiv i ansøgningen hvilken af stillingerne, du er interesseret i.
Ansættelsessamtaler finder sted d. 8. december og 2. samtaler d. 10. december.

