Synscenter Refsnæs søger medarbejdere til sommerskolen uge 27 2018
Sommerskolen er et tilbud til synshandicappede børn og unge i alderen 7 - 17 år fra hele landet.
Sommerskolen begynder for medarbejderne lørdag d. 30/6-18 kl.14. Her foregår den sidste del af
planlægningen. Børnene ankommer om søndagen d. 1/7-18 med afrejse igen lørdag d.7/7 om
formiddagen. Efter fælles oprydning og frokost er der afrejse for medarbejdere.
Hvad er Sommerskole på Synscenter Refsnæs:
 Sommerskolen er et sommerkursus, hvor børnene får muligheder for deltagelse i
aktiviteter, de ikke nødvendigvis kender fra deres hverdag. Det giver dem mulighed for at
øge bevidstheden om personlige kompetencer.
 Der vil være udarbejdet et program med aktiviteter ud fra årets tema: Sjov i fritiden.
 Friluftsliv, hvor alle bor i teltlejr og laver mad over bål i samarbejde med børnene.
 På Sommerskolen får børnene mulighed for at spejle sig i ligesindede, erfaringsudveksle
med hinanden, danne sociale relationer og stifte nye og ofte varige venskaber.
 Sommerskolen bygges op om målene: læring, trivsel og inklusion.
Som medarbejder på sommerskolen får du, sammen med 3 - 4 andre ledere, i en gruppe, ansvaret
for 12 - 15 børn. Børnene er opdelt efter alder, synsformåen og handicapgrad. Vi forventer, at der
på sommerskolen melder sig omkring 80 børn
Kvalifikationer for medarbejder på Sommerskolen:
 Livsglæde sammen med børn og unge med funktionsnedsættelse.
 Erfaring med tværprofessionel indsats, inklusion og rehabilitering sammen med andre
erfarne folk.
 Motivation, overskud og lyst til en uges hårdt udendørs arbejde i al slags vejr.
 At man er deltagende fra start til slut.
 Fremstå som en god rollemodel
 En masse initiativ og gode ideer.
 Gode samarbejdsevner.
 Er med til at skabe en god stemning i lejren med mulighed for at bruge sine evner på en lejr
med plads til leg, musik, bevægelse og kreativitet.
Der vil efterfølgende være mulighed for reference fra Synscenter Refsnæs.
Sommerskolen afholdes på Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg i uge 27.
For alt dette får du glæden af samværet med nogle herlige børn og unge. Derudover et honorar på
9.500,00 kr., rejsen betalt til og fra Synscenter Refsnæs samt kost og logi (telt).
Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest.
Ansøgningsfrist 9/5-18.
Svar på ansøgninger – senest uge 21.
Yderligere oplysning kan fås hos lederen af sommerskolen:
Annette Petersen Tlf.: 93 57 00 19
E-mail: anpeter@regionsjaelland.dk

