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Vikarierande	  gymnasielärare	  i	  biologi	  och	  kemi	  till	  Svenska	  skolan	  i	  London	  
	  
Svenska	  skolan	  i	  London	  söker	  en	  vikarierande	  biologi	  och	  kemilärare	  på	  heltid	  under	  vårterminen	  2017	  med	  
tillträde	  snarast	  möjligt.	  I	  tjänsten	  ingår	  undervisning	  och	  ansvar	  för	  följande	  kurser:	  

•   Biologi	  1	  (8	  elever)	  
•   Biologi	  2	  (29	  elever)	  
•   Kemi	  1	  (3	  elever)	  
•   Kemi	  2	  (14	  elever)	  
•   Naturkunskap	  1b	  (27	  elever)	  

	  
Vi	  ser	  gärna	  att	  du	  är	  behörig	  och	  legitimerad	  lärare	  samt	  besitter	  följande	  kompetenser	  och	  egenskaper:	  	  

•   Utgår	  från	  ett	  elevcentrerat	  förhållningssätt	  med	  elevinflytande	  där	  formativ	  bedömning	  är	  ett	  
naturligt	  inslag	  i	  undervisningen	  	  

•   Förmåga	  att	  självständigt	  och	  i	  samråd	  med	  kollegor	  kunna	  planera,	  organisera	  och	  prioritera	  arbetet	  
på	  ett	  effektivt	  sätt	  

•   Flexibel	  grundinställning	  och	  god	  ansvarskänsla	  
•   Goda	  kunskaper	  i	  engelska	  
	  

Vikariatet	  sker	  med	  tillträde	  snarast	  möjligt	  till	  och	  med	  14	  juni	  2017.	  För	  rätt	  person	  finns	  också	  möjligheten	  
till	  ett	  treårsförordnande.	  Skolan	  tillämpar	  individuell	  lönesättning	  och	  bistår	  även	  med	  resa	  samt	  andra	  
förmåner.	  	  
	  
Löpande	  ansökan	  sker,	  annonsen	  finns	  publicerad	  tills	  dess	  att	  tjänsten	  är	  tillsatt.	  Ansökan	  skickas	  till	  
biträdande	  rektor	  Jenny	  Abrahamsson	  via	  e-‐post	  jabrahamsson@swedishschool.org.uk	  	  
Skriv	  ”Gymnasielärare	  i	  biologi/kemi”	  i	  ämnesraden	  i	  ditt	  mail.	  
	  
För	  mer	  information,	  besök	  gärna	  vår	  hemsida	  http://www.swedishschool.org.uk.	  
	  
Frågor	  om	  tjänsten	  besvaras	  av:	  
Biträdande	  rektor	  (ansvarig	  för	  gymnasiet)	  Jenny	  Abrahamsson,	  mobil	  +44	  7825	  331005,	  	  
e-‐post	  jabrahamsson@swedishschool.org.uk	  	  
	  
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.	  	  

The	  Swedish	  School	  in	  London	  –	  twice	  graded	  ”Outstanding”	  by	  Ofsted	  
The	  Swedish	  School	  in	  London	  is	  one	  of	  the	  largest	  Swedish	  foreign	  schools.	  The	  school	  was	  established	  in	  1907	  
and	  celebrated	  its	  100th	  anniversary	  in	  2007.	  We	  work	  according	  to	  the	  Swedish	  curriculum	  and	  is	  an	  English	  
private	  school	  and	  registered	  charity.	  The	  school	  has	  42	  highly	  skilled	  employees	  and	  over	  290	  students	  ranging	  
from	  Pre-‐School	  to	  Sixth	  Form.	  

In	  the	  Sixth	  Form,	  we	  offer	  programmes	  in	  Business	  Administration,	  Social	  Studies	  and	  Natural	  Sciences.	  
OFSTED	  has	  graded	  the	  school	  ”Outstanding”	  two	  consecutive	  times	  (2010	  and	  2016).	  
http://reports.ofsted.gov.uk/inspection-‐reports/find-‐inspection-‐	  report/provider/ELS/1029


