Psykolog til skole/dagbehandling/STU Søgården, 4330 Hvalsø
Har du lyst til at arbejde med børn, unge og deres familier inden for skole/dagbehandling og STU,
og kan du se dig selv som en del af en organisation med høj faglighed, gode kollegaer og et
veludviklet fagligt behandlingskoncept? Så skal du søge en stilling hos os.
Søgården er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge i alderen 6-24 år, hvor det ordinære
undervisnings- eller behandlingstilbud ikke er tilstrækkeligt til at møde barnets og familiens behov.
Der er to undervisningsafdelinger på Søgården, samt en bomulighed for tidligere elever på vej ind i
voksenlivet. Herudover tilbyder Søgården den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov (STU). Derudover har Søgården et aflastningstilbud for primært vores yngre
skole/dagbehandlingselever.
Som et led i udviklingen af behandlingsindsatsen arbejder vi med nervesystemer og kroppen som
vigtigt element i arbejdet med grounding, kontaktudvikling og modstand/udvikling. Arbejdet har
rødder i den organiske psykoterapi og vi modtager hyppig sparring og supervision i dette arbejde.
Grundlæggende arbejder vi ud fra en eksistentialistisk og humanistisk opfattelse af mennesket og
læner os op ad en lang europæisk tradition med respekt for det enkelte menneskes værdighed og
integritet. Vi opfatter ethvert menneske som enestående og som eksisterende i sin egen ret og
gyldighed.
Vi søger en psykolog til en fuldtids stilling med tiltrædelse pr. 1. august 2020 eller snarest muligt
derefter.
Vi ønsker os en psykolog, der har lyst til at arbejde med børn, unge og familier og kan indgå i den
pædagogiske sparring og udvikling. Vi er et behandlingsteam der trives med et godt kollegaskab
med humor, støtte og nærvær. Vi arbejder tværfagligt, hvor vi har hver vores kompetenceområder,
hvorfor man som barselsvikar fint vil kunne byde ind med egne kompetencer og interesseområder.
Vi samarbejder med de øvrige personaler, der ligeledes varetager terapeutiske og
behandlingsmæssige opgaver. På Søgården lægges der vægt på den helhedsorienterede og
tværfaglige indsats for bedst muligt at kunne møde familier og elever, hvorfor det tværfaglige
samarbejde er altafgørende for at kunne lykkedes i arbejdet.
Vi ser det derfor som centralt, at du har mod på at arbejde med kompetenceudvikling, erfaringer og
kendskab til pædagogiske psykologiske strategier.
Vores psykologer arbejder under selvstændigt behandlingsansvar, og opgaverne er bl.a.:
Samtaleforløb både individuelt og med familier.
Indgå i de forskellige skoleafdelinger i forhold til sparring, pædagogisk udvikling og
tværfaglig indsats.
 Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, da vi samarbejder med 15 kommuner.
 Systematisk dokumentation via fælles platform på skoleintra, samt generel dokumentation
til samarbejdspartnere.



Vi tilbyder:
Intern supervision og ekstern sparring med en ledende børnepsykiater, samt tværfaglig
supervision.


Gode muligheder for relevant kompetenceudvikling.
Mulighed for at indgå i et kollegialt miljø præget af humor, høj faglighed, drive og
arbejdsglæde.
 En organisation hvor der lægges vægt på trivsel og godt arbejdsmiljø.



Vi lægger vægt på:
Åbenhed, at du kan møde elever og deres forældre med ro og interesse, gode
samarbejdsevner og fagligt engagement.
 At du kan arbejde relationelt, og at du kan indgå i den brede pædagogiske kontakt og den
enkle behandlingsmæssige kontakt.
 At du kan arbejde selvstændigt og er i stand til at prioritere dine opgaver.
 At du kan indgå i pædagogiske sammenhænge i forhold til tværfaglig sparring/faglig
supervision
 At du kan arbejde kreativt med formen på behandlingsindsatser, for derved at nå eleverne og
deres familier på den mest udviklende måde.


Yderligere oplysninger
Søg jobbet på soegaarden@soegaarden.dk eller postadressen Søgården, krogen 20, 4330 Hvalsø.
Der bliver holdt samtaler løbende. Stillingsopslaget bliver taget af, når den rette kandidat er ansat.
Ansættelsessamtaler foregår på Krogen 20, 4330 Hvalsø
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Søgården, Jørgen
Jessen på tlf. 51357239 eller mail jj@soegaarden.dk, eller behandlingsansvarlig Rikke Ankjærgaard
på tlf. 26854183 eller mail: ra@soegaarden.dk.
Du kan finde mere information om Søgården på vores hjemmeside: www.soegaarden.dk

