LEDIG FULLTIDSSTILLING SOM GRUNNSKOLELÆRER i norsk og naturog samfunnsfag for barneskoleelever ved internasjonal skole utenfor
PARIS for skoleåret 2018-2019. Vi tilbyr ett års vikariat med mulighet
for forlengelse.
Lycée International Saint Germain – en - Laye ligger i rolige omgivelser, ca. 30
minutter kjøring fra Paris. Skolen er unik i sitt slag og er en fransk offentlig skole med 14
internasjonale seksjoner. Den norske seksjonen ble etablert i 1989 og har innværende
skoleår 42 elever fra 1. trinn til og med VG3. De norske elevene i barneskolen har 6-7
seksjonstimer per uke i fagene norsk og natur– og samfunnsfag. Den resterende tiden
tilbringes i franske klasser.
Du har:
ü Grunnskolelærerutdanning.
ü Undervisningspraksis fra norsk barneskole.
ü Et brennede engasjement for barn, læring og utvikling.
Du ønsker:
ü En spennede og utfordrende undervisningsstilling ved en internasjonal skole
utenfor Paris.
ü Muligheten til faglig og pedagogisk utvikling i et internasjonalt læringsmiljø.
Arbeidsoppgaver:
• Undervise elever med fokus på 3. – 8. trinn i norsk og natur- og samfunnsfag eller
samfunnsfag i små klasser med utgangspunkt i LK06.
• Legge til rette for et godt og levende læringsmiljø for barneskoleelever.
• Ha fokus på den videre lese- og skriveopplæringen.
• Oppfølging av elever i samarbeid med norske og franske kolleger.
• Være en trygg fagperson og medvirke i skole-hjem samarbeid.
• Bidra til å videreutvikle seksjonens faglige og pedagogiske virksomhet bl.a gjennom
planarbeid.
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Kvalifikasjoner:
• Godkjent utdanning som grunnskolelærer.
• Kunne planlegge og gjennomføre undervisning,i de nevnte fagene, tilpasset
aldersgruppa og elevenes flerspråklige bakgrunn
• Evne til selvstendig arbeid og til å ta egne initiativ.
• God IKT-kompetanse.
• Grunnleggende kunnskaper i fransk.
Personlige egenskaper:
• Faglig og pedagogisk engasjement og entusiasme.
• Opptatt av et felles læringsmiljø med blikk for den enkelte elev.
• Gode relasjonelle evner både i og utenfor klasserommet.
• Åpen for samarbeid med norske og internasjonale kollegaer.
Vi tilbyr:
• Ca. 100 % undervisningsstilling.
• Spennenende oppgaver i et internasjonalt og levende læringsmiljø.
• Engasjerte og positive medarbeidere.
• Gode muligheter for faglig utvikling i samarbeid med dyktige kolleger.
• Flinke og motiverte elever.
• Lønn etter avtale
• Mulighet for forlenget engasjement.
Oppstart: 1. september 2018
Søknadsfrist: 1. mars 2018
Kontaktinformasjon:
Spørsmål angående stillingen rettes til seksjonsleder Else Myrvang: +33 134518663.
Søknad med CV og referanser sendes til section.nor@gmail.com

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE
2 bis rue du Fer à Cheval - CS 40118 - 78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex - France
+33 1 34 51 86 63 - section.nor@gmail.com - www.section-norvegienne.com

