Specialpedagog och ämneslärare till Svenska skolan i
London
Om skolan
Svenska skolan i London är en svensk utlandsskola belägen i sydvästra London, med
verksamhet från förskola till och med gymnasiet. Undervisningen bedrivs enligt svensk
läroplan och sker till största delen på svenska. Skolan strävar efter att utnyttja London som
inspiration och pedagogisk resurs i undervisningen. På gymnasiet har vi en kombination
av bosatta elever som bor i London med sina familjer och gästelever som bor i en av
skolans brittiska värdfamiljer.
För mer information om skolan är ni välkomna att besöka vår hemsida
www.swedishschool.org.uk eller kontakta oss vid eventiuella frågor.

Rollen
Vill du få möjlighet att bo och arbeta i London under några år samtidigt som du via din
kompetens, erfarenhet och intresse bidrar till att utveckla en av de äldsta
utlandsskolorna? Vi söker nu dig som har en av följande behörigheter:
1.

Ämneslärare i historia och svenska eller religionskunskap på gymnasienivå, samt
behörighet i SO-ämnena för årskurs 7-9. Förutom de arbetsuppgifter som är
kopplade till undervisningen i dina ämnen kommer du även att vara mentor för en
klass tillsammans med en lärarkollega.
eller

2.

För dig som är legitimerad specialpedagog kan vi erbjuda en kombinerad tjänst
med specialpedagogik samt undervisning i historia och SO-ämnena i någon/några
av årskurserna 7-9. Som specialpedagog har du möjlighet att i samråd med rektor
påverka skolans arbete kring anpassningar och särskilt stöd.

Vilken av tjänsterna ovan vi tillsätter samt vilka kurser/ämnen som personen får undervisa
beror på vilken sökande som bäst uppfyller den profil vi letar efter.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du uppfyller kraven nedan, stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper:

Krav:
●
●

Du har lärarlegitimation i historia samt någon/några av följande ämnen: svenska,
och religionskunskap på gymnasienivå eller i SO-ämnena för årskurs 7-9.
Du besitter ett elevcentrerat förhållningssätt i din undervisning.
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●
●
●

Du har en flexibel grundinställning, god ansvarskänsla och är lyhörd för det lilla
kollegiets behov och förutsättningar.
Du är öppen för att använda de möjligheter som finns i London som inspiration
och resurs i din undervisning.
Du har goda kunskaper i svenska och kan kommunicera på engelska i
vardagssammanhang.

Meriterande:
●
●
●
●
●

●

Legitimation som specialpedagog eller erfarenhet som speciallärare är särskilt
meriterande.
Behörighet eller kompetens att undervisa geografi är meriterande.
Vana av att arbeta med formativ bedömning som en naturlig del av din
undervisning.
Förmåga att bedriva en varierad undervisning som bygger upp elevernas intresse
och förståelse för dina ämnen.
Vana av att använda digitala verktyg både i din undervisning och för pedagogisk
administration, extra meriterande är det med erfarenhet av SchoolSoft och Google
Classroom.
Rätt att bo och arbeta i Storbritannien via “pre-settled/settled status” eller
brittiskt/irländskt pass.

Tjänsten

Anställningsform
Tjänsten är på heltid med tillträde den 13 augusti 2021, du kommer inledningsvis att
erbjudas ett läsårs provanställning som därefter övergår i en visstidsanställning på tre
läsår. Möjlighet till förlängning finns för rätt kandidat. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsvisum
Efter Storbritanniens utträde från EU har den fria rörligheten på arbetsmarknaden
upphört och det krävs numera arbetsvisum för att få arbeta i landet. Svenska Skolan i
London hjälper dig att ansöka om och står för kostnaderna för arbetsvisumet.
Flyttbidrag
Vi erbjuder även rese- och flyttbidrag om du vid tidpunkten för anställningen bor utanför
Storbritannien. Vi kan även bistå med hjälp att besvara frågor kring flytten och boende i
London. Alla anställda på skolan har friskvårdsbidrag och möjlighet till
kompetensutveckling.
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Ansökan
Vi välkomnar din ansökan som för att vara komplett ska innehålla följande:
● Personligt brev där du beskriver varför du är vår nästa lärare i historia, och i
förekommande fall specialpedagog, på Svenska skolan i London.
● CV utan oförklarade uppehåll mellan dina tjänster och utbildningar (krav enligt
engelsk lagstiftning)
● Lärarlegitimation och tillhörande behörighetsförteckning
● Två vidtalade referenser, varav minst en av dem ska vara en nuvarande eller tidigare
chef.
Maila din ansökan senast 30 maj till jabrahamsson@swedishschool.org.uk med ”Lärare i
historia” eller “Specialpedagog” i ämnesraden. Vänligen observera att ansökningar
behandlas löpande och att tjänsten därför kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag.

Frågor
Om du har eventuella frågor kan du kontakta:
● Jenny Abramsson, rektor, e-post: jabrahamsson@swedishschool.org.uk,
mobil: +44 7825 331005
● Kerstin Jonas, lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och tf biträdande rektor på
gymnasiet, e-post: kjonas@swedishschool.org.uk, mobil: +44 7377 054565

Richmond Local Safeguarding Children Board

The Swedish School in London is committed to Safeguarding and Promoting the Welfare
of children and young people and expects all staff and volunteers to share this
commitment. The successful applicant will be subject to an enhanced DBS check in the
UK and expected to provide an updated register from Sweden.
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