Guideline til ansøgning
#Læringslokomotivet 2018
Ansøgningsskemaet…
… findes i den fælles mappe på drev for klasse- og kontaktlærere.
… kan udfyldes i hånden eller elektronisk, men indscannes og uploades som pfd-fil.
… indsendes sammen med bilag; opdateret testmateriale, ordblindetest, elevplan m.v.
… kan suppleres med en videofil i den del som omhandler elevens “motivation” for
deltagelse på Læringslokomotivet, hvis det vurderes, at et mundtligt svar i højere grad kan
støtte og fremhæve elevens egen motivation for deltagelse, end det skriftsproglige. For at
undgå problemer med upload af forskellige video- og lydformater, som ikke understøttes,
opfordres til at mobiltelefonens videofunktion anvendes. Eleven kan vælge at være på foran
skærmen eller lægge mobilen, så det kun er stemmen, som optages.
… send videofilen fra mobil til mail, gem og upload.
… videoklippet må vare MAX 1 MIN., ellers kan det IKKE uploades.
… ansøgningsskema, bilag og evt. videofil uploades og sendes via følgende link:
https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1541&ERId=2644
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… skal sendes SENEST d. 8. maj 2018!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vejledning...
Kontaktpersonen på skolen eller klasse-/kontaktlæreren uploader og sender ansøgningsskema samt
bilag. I ansøger via Signaturs e-rekruttering, som Rebild Kommune anvender ved stillings-/jobopslag.
Indsendelses-formularen bærer derfor præg af at være tiltænkt en jobansøgning.
Det er altså en standard-skabelon, og I bliver bedt om, at indtaste oplysninger, som var I ansøgeren. I
indtaster elevens navn og fødselsdato, MEN de resterende oplysninger noterer I som kontaktperson
på skolen, dvs. jeres arbejdsmail, skolens adresse og telefonnummer.

Under “Ansøgning” uploader I ansøgningsskemaet.
Under “Andet” uploader I bilag; elevplan, testresultater, ordblindetests m.v.
Under “Video” uploader I en evt. videofil (NB: MAX 1 MIN).
Herefter indsender I dokumenterne. Den mail, som er noteret ovenfor, modtager en bekræftelse på
ansøgningen.
Visitationsudvalget behandler ansøgningerne sidst i maj, og skole, lærere og elever får
tilbagemeldinger primo juni.
Har I spørgsmål eller problemer med upload, så kontakt ihbpe@rebild.dk // 2239 0856
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