
Bli med og sett spor

Alle elever i bærumsskolen skal få 

maksimalt faglig og personlig utbytte av 

sin skolegang.

https://youtu.be/dBz-WBTE5X8


Muligheter i Bærum
17000 elever

1500 lærere

28 barneskoler 

12 ungdomsskoler

4 alternative skoler 



Hvorfor jobbe som lærer i Bærum:

• Digital satsning
• Læringsbrett i tillegg til trykte læreverk
• Tillegg for å jobbe som kontaktlærer på småtrinnet
• 20 000 kr for 1. trinn
• 15 000 kr for 2. trinn
• 10 000 kr for 3. trinn
• 5 000 for 4. trinn

• Mulighet for billig leie på leiligheter for ansatte under 35 år.
• Rask transport og gode bussforbindelser





Som nyutdannet får du:
1 time redusert undervisning i uken.

God støtte og veiledning.

Veileder/mentor 

Et lærerteam

Avdelingsledere som aktivt følger opp og 
hjelper

Miljølærer

Helsesykepleier

Felles samlinger i nettverk i de to første årene

Bli kjent med flere nyutdannede

Faglig påfyll og erfaringsdeling

Oppstartskurs i pedagogisk bruk av nettbrett



Vi ønsker:

Lærere som vil utvikle en digital pedagogisk praksis

Lærere som ønsker å jobbe etter læringssynet i fagfornyelsen

Lærere som ønsker å være del av et profesjonsfellesskap

Søker spesielt etter lærere som vil jobbe i 1.-4. trinn



Den digitale praksisen 

Alt på ett og samme brett

Engasjerende faglige apper

Innspilling av leselekser

Gir god oversikt over elevenes læring

Åpner for tilpasset opplæring



Videoklipp

https://laeringsfilm.no/2019/09/12/lese-og-skriveopplaering-2/


Trykte og digitale læremidler 



Digitale læremidler skoleåret 22/23

Verktøy

Creaza - kreativitet

Into Words  - tastatur (lese-skrivevansker)

Clarify - ordliste



Trykte læremidler

I budsjettet for 2022 er det vedtatt en 
bevilgning på totalt 20 mill. kr 
øremerket til trykte læremidler, 
fordelt på 2022 og 2023, med 10 
mill. per år.

Budsjettet ble økt ytterligere til 12 
mill i 2023 og 12 mill i 2024.

Bestilling av trykte læremidler, bøker 
og lydbøker gjøres via BS 
Undervisning. 



Hils på ledere, lærere og elever 
gjennom korte videosnutter på viemo

Bli kjent med bærumsskolene i disse videoene.

https://vimeo.com/baerumkommune


Trygt skolemiljø

Kommunal satsing med egen plan for trygt og godt skolemiljø

Konkrete verktøy for lærer

Miljølærer som ressurs på hver skole

Tryggkontakter

Nettverk for alle skoler

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/skole/trygt-skolemiljo.pdf


Læring i det 21. århundre

Alle elever og lærere har et nettbrett til bruk 

Elevene opplever:

at læringsarbeidet blir mer effektivt

at de får flere tilbakemeldinger på eget

arbeid enn de gjorde tidligere

motivasjon og mestring



Kurskatalogen

www.kursportalbaerum.no

http://www.kursportal.baerum.no/


Filmer fra bærumsskolen

Se laeringsfilm.no

Logopedarbeid med nettbrett

http://laeringsfilm.no
https://laeringsfilm.no/2019/09/12/logopedarbeid-med-nettbrett-2/


Rekrutteringsprosess

Ledige stillinger og info på:

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/jobbe-i-

kommunen/jobbe-som-larer/

Søknadsfrist

Intervju

Følg oss gjerne på Facebook

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/jobbe-i-kommunen/jobbe-som-larer2/

