Förskollärare sökes till fransk förskola
Stiftelsen Lycée Français Saint-Louis förskola är belägen på natursköna Stora Essingen. Förskolan
arbetar enligt de svenska styrdokumenten (Lpfö18) men har en stark fransk infärgning. Det betyder
att vi arbetar med kultur, traditioner och språk på både svenska och franska. Målet för många
familjer är att deras barn ska kunna börja på stiftelsens närbelägna franska internationella skola som
arbetar helt efter den franska läroplanen.
Förskolan välkomnar ca 100 barn och i höst kommer vi att ha barn mellan två och fem år fördelat på
fem avdelningar. Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt i en trygg, attraktiv och
stimulerande miljö. Lycée Français Saint Louis förskola är en tvåspråkig förskola med svenska och
franska. Förskolans verksamhet vilar på den svenska läroplanen (Lpfö 18) samt är inriktad på det
franska språket. Varje barn har möjlighet att lära känna bägge kulturer samt att utveckla sina
språkkunskaper i både svenska och franska.
Nu söker vi en avdelningsansvarig förskollärare som är engagerad, drivande och samarbetsinriktad.
Du kommer arbeta tillsammans med erfarna barnskötare på avdelningen. Vi söker dig som vill arbeta
i en välorganiserad förskola där både förskollärare och barnskötare har planeringstid, där vi har ett
upparbetat kollegialt lärande och där det bästa från Sverige och Frankrike möts för barnens bästa.
Din roll tillsammans med dina kollegor är att se till att undervisningen följer våra styrdokument och
håller hög kvalitet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med digitala verktyg. Du har förmåga
att anpassa lärmiljön så att alla barn kan utvecklas till sin fulla potential. Du är van att hålla
kontakten med vårdnadshavare via månadsbrev och löpande information via epost eller vår
lärplattform TYRA. Du planerar, genomför och utvärderar avdelningens och förskolans verksamhet på
ett välfungerande sätt. Du bör ha en positiv och flexibel grundinställning, ett stort intresse för barns
utveckling och en väl utvecklad ansvarskänsla.
Du talar och skriver flytande svenska och det är meriterande med kunskaper i franska. Om du ej talar
franska är det viktigt att du behärskar engelska i kontakt med föräldrar.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med personlig utveckling, närvarande ledning, pedagogisk lunch,
friskvård, arbetskläder, samt ett inspirerande arbete med engagerade kollegor.
Kompetenskrav: Förskollärarlegitimation
Arbetsplatsens adress
Vänskapsvägen 43
11266 Stockholm
föräldravikariat 4 månader
Heltid med start den 16 augusti 2021 tom 17 december 2021 eller enligt överenskommelse.Kontakt:
Katarina Koto, rektor förskolan, 072-699 6013
Sök jobbet senast: 24 maj 2021
Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via mejl till: dmargard@lfsl.net

formaterade: Inte Färgöverstrykning

