
 
 

Innovativ   och   engagerad   musiklärare   till   Svenska  
skolan   i   London   
 
”An   Outstanding   School”   –   Ofsted   2010,   2016   and   2019  
 
Svenska   skolan   i   London   grundades   1907   och   är   godkänd   svensk   utlandsskola   med  
cirka   280   elever   och   45   anställda.   Skolan   är   icke-vinstdrivande   och   erbjuder  
utbildning   enligt   svensk   läroplan   från   förskola   till   gymnasiet.   Undervisningen   sker   i  
huvudsak   på   svenska   men   vissa   ämnen   undervisas   på   engelska   av   brittiska   lärare.  
Verksamheten   präglas   av   engagerad   och   skicklig   personal   samt   en   vänlig   atmosfär  
som   hjälper   eleverna   att   förverkliga   sin   fulla   akademiska   och   personliga   potential.  
 
Förskolan   och   grundskolan   ligger   i   Barnes   och   har   en   stolt   tradition   av   innovativ   och  
engagerande   musikundervisning.   En   viktig   del   av   skolans   profil   är   de   årliga  
musikföreställningar   och   shower   som   sätts   upp   och   som   bidrar   till   att   utveckla  
barnens   kreativitet,   samarbetsförmåga   över   åldersgränserna   och   respekt   för   andra.   
 
Vi   söker   nu   dig   som   vill   få   chansen   att   bo   och   arbeta   utomlands   samtidigt   som   du  
hjälper   till   att   vidareutveckla   vår   fina   skola   och   stolta   tradition   av   svensk   utbildning   i  
London.   
 
Arbetsbeskrivning  

Som   lärare   på   vår   grundskola   kommer   du   undervisa   i   musik,  
undervisningsgrupperna   består   i   regel   av   cirka   15   elever.   I   rollen   ingår   också   ett  
delat   ansvar   som   klassföreståndare.   Musikläraren   förväntas   också   ansvara   för   lucia  
och   andra   uppträdanden   som   arrangeras   under   läsåret,   bland   annat   vår   fantastiska  
vårshow.   
 
Som   lärare   och   anställd   på   Svenska   skolan   i   London   förväntas   du   också   aktivt   bidra  
till   kollegialt   lärande   och   skolutveckling,   likväl   som   att   vara   en   god   representant   för  
skolan.  
 
Din   profil  

Vi   söker   dig   som   är   behörig   lärare   i   musik   på   grundskolan.   För   att   trivas   på   Svenska  
skolan   i   London   tror   vi   att   det   är   viktigt   att   du   har   en   flexibel   grundinställning   och  
tycker   det   är   viktigt   att   skapa   goda   relationer.   Som   lärare   motiveras   du   av   att  
utveckla   elevernas   förståelse   och   intresse   för   ditt   ämne.   Vidare   ser   vi   gärna   att   du  
har   ett   elevcentrerat   förhållningssätt,   är   strukturerad,   varierar   din   undervisning   och  
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arbetar   med   formativ   bedömning.   Goda   kunskaper   i   engelska   är   en   förutsättning  
för   tjänsten   och   det   är   meriterande   med   flytande   svenska.   Det   är   också   meriterande  
med   god   kompetens   inom   IKT,    i   synnerhet   kunskap   om   programvara   inom  
musikområdet.   
 
Tjänsten  

● Deltidstjänst   (60   %   fördelat   på   3-4   veckodagar.    
● Behörig   kandidat   erbjuds   permanent   tjänst   med   provanställning.   
● Tillträde   sker   17   augusti   eller   enligt   överenskommelse.   
● Individuell   lönesättning   
● Vi   erbjuder   också   individuell   kompetensutveckling,   friskvårdsbidrag,  

pedagogisk   lunch   samt   flyttbidrag   för   dig   som   anställs   utanför  
Storbritannien.   

 

Ansökan  

Vi   välkomnar   din   ansökan   som   för   att   vara   komplett   ska   innehålla   följande:  
● CV   utan   oförklarade   uppehåll   mellan   dina   tjänster   och   utbildningar  
● Personligt   brev   där   du   beskriver   varför   du   är   vår   nästa   lärare   i   musik  
● Lärarlegitimation   och   behörighetsförteckning   för   behörig   sökande  
● Eventuella   andra   betyg   och   intyg   som   är   meriterande   för   tjänsten  

·    
Maila   din   ansökan   senast   den   7   augusti   till   jabrahamsson@swedishschool.org.uk  
med   ”Lärare   i   musik”   i   ämnesraden.   Vänligen   observera   att   ansökningar   behandlas  
löpande   och   att   tjänsten   därför   kan   komma   att   tillsättas   innan   sista   ansökningsdag.  
 
Frågor   om   tjänsten  

Frågor   om   tjänsten   besvaras   av   rektor   Jenny   Abramsson   via   e-post  
jabrahamsson@swedishschool.org.uk    eller   mobil   +44   7825   331005.   Du   kan   också  
hitta   mer   information   om   skolan   på   vår   hemsida:    www.swedishschool.org.uk .  
 
Richmond   Local   Safeguarding   Children   Board  

The   Swedish   School   in   London   is   a   registered   charity   and   committed   to  
Safeguarding   and   Promoting   the   Welfare   å   children   and   young   people   and   expects  
all   staff   and   volunteers   to   share   this   commitment.    The   successful   applicant   will   be  
subject   to   an    enhanced   DBS,   Barred   List   and   Prohibition   checks .  
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