
Fritidschef (vik) sökes till Stiftelsen Lycée Français Saint Louis nya 

fritidshem 

Lycée Français Saint-Louis är en internationell skola som följer fransk läroplan. Skolan, som har 

ca 700 elever mellan 6 och 19 år, ligger på natursköna Stora Essingen. I denna stimulerande 

mångkulturella miljö arbetar elever från ett 40-tal nationer och 80-talet lärare med det franska 

språket som sammanhållande länk. Från januari 2022 kommer vi även bedriva fritidshem för 

årskurserna CP-CM1. Vi övertar nuvarande fritidshemmets verksamhet och har i vårt tillstånd 

kapacitet att erbjuda plats till alla elever som önskar plats. Fritidshemmet arbetar enligt de 

svenska styrdokumenten (LGR 11) men har stark fransk infärgning. Fritidshemmet organiseras 

årskursvis i fyra större avdelningar där ett arbetslag på fritids följer barnen från CP-CM1.  

Nuvarande fritidschef kommer att vara föräldraledig och vi söker nu en fritidschef.  

Som fritidschef är du ansvarig för verksamheten på fritids och för ca 20 medarbetare och har 

arbetsmiljöansvar enligt delegation. Du rapporterar till låg- och mellanstadierektorn (Directeur de 

l’élémentaire) i frågor om elever och personal samt till Skolchef förskola och fritidshem i frågor 

om systematiskt kvalitetsarbete och andra rapporter till huvudmannen. Du deltar i arbetet med 

ekonomi, HR-frågor, rekrytering, lokaler, administration, IT mm men det finns kollegor som stöd.  

Din roll är att operativt leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet, t ex mot 

läroplansmålen och skolans mål för fritidsverksamheten. Du utvecklar samarbete mellan 

fritidspersonal och lärare på skolan tillsammans med Directeur de l’élémentaire. Du deltar i 

elevhälsoarbete tillsammans med skolans elevhälsoteam. Visst arbete i elevgrupp kan även 

förekomma.  

Vi söker dig som har erfarenhet och kunskap av att operativt bedriva fritidsverksamhet och även 

erfarenhet av personalansvar. Du har pedagogisk insikt och interkulturell medvetenhet. Du är 

engagerad, lyhörd och samarbetsinriktad. Vi söker dig som vill arbeta i en nystartad verksamhet 

som vill utveckla kollegialt lärande och där det bästa från Sverige och Frankrike möts för 

elevernas bästa. Erfarenhet av det franska utbildningssystemet är meriterande.  

Du har förmåga att lyssna, samverka och kommunicera på olika nivåer i organisationen. Du 

utvärderar fritidshemmets verksamhet på ett välfungerande sätt. Du har en positiv och flexibel 

grundinställning, är självgående, utvecklingsinriktad och har en väl utvecklad ansvarskänsla. Du 

talar flytande svenska och franska.  

Vi erbjuder dig en arbetsplats med kollektivavtal, friskvård samt ett inspirerande arbete i en 

internationell miljö med engagerade kollegor. En spännande tjänst med möjlighet att sätta sin 

prägel på en verksamhet i ny regi. 

Omfattning: Heltid dagtid 

Tjänst: Föräldravikariat 10 januari 2022 – 31 december 2022 

Kompetenskrav: Lärarlegitimation fritidshem eller annan lärarutbildning 

Meriterande: Påbörjad eller genomförd svensk rektorsutbildning 



Arbetsplatsens adress 

Essingestråket 24 

112 66 Stockholm  

Sök jobbet senast: 1 november 2021 

Du är välkommen att skicka in ansökan via mejl till Ditte Mårgård Alavi, HR Chef på 

dmargard@lfsl.net. Vi uppskattar om du skickar ansökan på franska, men godtar även ansökningar på 

svenska. Intervjuer hålls löpande. 

Vi tillämpar belastningsregistret som ska kunna uppvisas vid intervju.  

Vi tackar samtliga kandidater för ansökan och kommer endast att kontakta slutkandidater i denna 

rekrytering. 
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