Dansklærer/pædagog til maternelle på Prins Henriks Skole
På Prins Henriks Skole ønsker vi at styrke danskundervisningen yderligere. Vi søger derfor fra næste skoleår
en lærer i dansk eller en pædagog med erfaring med at arbejde med børns sproglige udvikling til en
nyopslået fuldtidsstilling i maternelleskolen. Du vil skulle undervise elever fra 3 til 6 år, og du vil indgå i et
tæt samarbejde med vores anden dansklærer i maternelleskolen samt vore franske lærere.

Faglige kvalifikationer
Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende: Du kunne være dansklærer, pædagog eller sprogkonsulent.
Erfaring med følgende er derimod vigtigt:
-

Solid erfaring med arbejdet med dansk sprog i forhold til denne aldersgruppe.
Erfaring med tosprogede børn.
Franskkundskaber er en fordel, da du vil indgå i et fransk team, men ikke afgørende.

Personlige kvalifikationer
Det er helt afgørende, at du har interesse for og lyst til at arbejde med målgruppen af børn fra 3 til 6 år, og
at du har lyst til at indgå i et professionelt arbejde omkring det danske sprog. Dertil kommer, at du skal
være proaktiv i forhold til at bidrage med idéer til aktiviter, der kan stimulere denne aldersgruppes
sproglige udvikling. Sidst er det naturligvis vigtigt, at du er fleksibel, venlig og imødekommende og har lyst
til at blive en del af den franske skole.

Vi tilbyder:
Du vil blive en del af en unik fransk og international skole beliggende centralt i København. Læs mere om
skolen på www.lfph.dk.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.
Har du spørgsmål til stillingen kontakt: Mette Huld Jakobsen: 25 70 00 22 / directrice.danoise@lfph.dk

Ansøgning
Send ansøgning, cv og relevante bilag ti directrice.danoise@lfph.dk . Skriv ”Lærer Maternelle” i emnefeltet.
Deadline er mandag den 17. juni kl. 12. Herefter vil vi indkalde til samtale. Hører du ikke fra os inden juli, er
stillingen besat.

