
Ämneslärare i biologi, kemi och naturkunskap till
gymnasiet på Svenska skolan i London

Vill du arbeta i London på en av de äldsta och största svenska utlandsskolorna? Om erforderliga
beslut fattas söker vi en engagerad och kunnig ämneslärare i biologi, kemi och naturkunskap inför
höstterminen 2021. Gärna en lärare som är intresserad av att använda London som resurs i
undervisningen.

Personalgruppen på skolan består av både engelsk- och svenskspråkiga kollegor med stort
engagemang och ansvarstagande. Som anställd lärare är du också en viktig ambassadör för skolan.
För mer information kan du också besöka vår hemsida www.swedishschool.org.uk

Arbetsbeskrivning
Undervisningen sker på svenska och i huvudsak på naturvetenskapsprogrammet enligt svensk
läroplan. I tjänsten ingår undervisning i kurserna Biologi 1, Biologi 2, Kemi 1, Kemi 2, Naturkunskap
1b, handledning av gymnasiearbeten samt ett delat mentorskap. Undervisningsgrupperna varierar i
regel mellan 5-25 elever per grupp beroende på kurs.

Kvalifikationer
Den kandidat som anställs ska uppfylla kraven nedan, stor vikt läggs också vid meriterande
kvalifikationer och personliga egenskaper:

Krav:
● Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i biologi och kemi på gymnasienivå
● Goda ämneskunskaper
● Förmåga att skapa och bibehålla goda relationer med såväl elever som kollegor
● Förmåga att självständigt och i samråd med kollegor kunna lösa utmaningar och bedriva en

kvalitativ undervisning
● Flytande svenska
● Goda kunskaper i engelska, tillräckligt för att erhålla betyget ”B1” (självständig användare

enligt europeiska standard) eller bättre vid ett språktest i engelska med anledning av kraven
för att kunna erhålla ett arbetsvisum i Storbritannien.

Meriterande:
● Behörighet eller erfarenhet av undervisning i naturkunskap och/eller geografi
● Vana av att arbeta med formativ bedömning och andra didaktiska metoder som en naturlig

del av din undervisning
● Besitter ett elevcentrerat förhållningssätt
● Vana av att använda digitala verktyg, extra meriterande är det med erfarenhet av SchoolSoft

och Google Classroom
● Erfarenhet av att bo och/eller arbeta utomlands
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Tjänsten
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (3 läsår) på heltid med tillträde den 13 augusti 2021.
Anställning är beroende av godkänt arbetsvisum i Storbritannien som skolan bistår med.
Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan
Du ansöker genom att inkomma med följande dokument skrivna på engelska:

● CV utan oförklarade uppehåll mellan dina tjänster och utbildningar
● Personligt brev
● Lärarlegitimation och behörighetsförteckning
● Namn och kontaktuppgifter till två referenser, minst en av dem måste vara din chef/rektor

Maila din ansökan senast söndagen den 6 juni 2021 till jabrahamsson@swedishschool.org.uk med
”Teacher in Biology and Chemistry” i ämnesraden. Vänligen observera att ansökningar behandlas
löpande och att tjänsten därför kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Frågor
Frågor om tjänsten och hur det är att arbeta på Svenska skolan i London besvaras av:

● Jenny Abrahamsson, biträdande rektor och ansvarig för gymnasiet,
jabrahamsson@swedishschool.org.uk, mobil: +44 7825 331005

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.
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