
Fritidspersonal 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. För att ta emot även de nya eleverna 

rekryterar vi nu Fritidspersonal på deltid. 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. Vi räknar med gruppstorlek om 15–19 barn per vuxen. Som lärare 

fritidshem söker vi dig som 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. Du kommer att ha tid att planera, reflektera och utveckla tillsammans med 

kollegor samt individuell tid. Din roll tillsammans med dina kollegor är att se till att 

undervisningen följer våra styrdokument och håller hög kvalitet. Erfarenhet av det franska 

utbildningssystemet är meriterande.  

Du har förmåga att planera och genomföra aktiviteter med tydlig förankring i läroplanen. Du 

anpassar lärmiljön så att alla barn kan utvecklas till sin fulla potential. Du är van att hålla 

kontakten med vårdnadshavare. Du utvärderar avdelningens och fritidshemmets verksamhet på 

ett välfungerande sätt. Du har en positiv och flexibel grundinställning, ett stort intresse för barns 

utveckling och en väl utvecklad ansvarskänsla. Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller intresse 

för att arbeta med digitala verktyg. Du talar flytande svenska och franska.  

Vi erbjuder dig en arbetsplats med kollektivavtal, adekvat planeringstid, närvarande ledning, 

friskvård, arbetskläder, samt ett inspirerande arbete i en internationell miljö med engagerade 

kollegor. 

Barnskötarutbildning eller annan relevant utbildning är starkt meriterande. 

Arbetsplatsens adress 

Essingestråket 24 

112 66 Stockholm  

Visstidsanställning deltid med start den 10 januari 2022 eller enligt överenskommelse.  

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. 


