
Behörig svensklärare årskurs 1-7

Övergripande info:

Arbetsgivare: British International School of Stockholm

Plats: Danderyd

Kontrakt: Ferietjänst

Omfattning: 100% heltid

Start: Aug 2023

 

Arbetsplatsbeskrivning

The British International School of Stockholm (BISS) är en internationell skola för elever i

åldrarna 3 till 18 år. Skolan drivs av stiftelsen Borgen 2 och undervisningen sker enligt

brittisk, svensk och internationell läroplan.
 

På skolan går ungefär 550 studiemotiverade och mångspråkiga elever. Klasserna är små och

det går inte fler än 24 elever i varje klass. Skolan är regelbundet kontrollerad och inspekterad

av British School Overseas inspections såväl som Svenska myndigheter för skolinspektion.

För mer information om skolan, besök gärna vår hemsida www.bisstockholm.se. Vi är även

certifierade och kvalitetssäkrade genom COBIS, ett internationellt certifieringsorgan.
 

Arbetsbeskrivning

Svensklärarens roll på BISS involverar att undervisa och bedöma elever enligt den svenska

läroplanen för svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-7. Förutom att undervisa,

kommer du att utveckla undervisningen i svenska, tillsammans med andra svensklärare.  

Kvalifikationer

Vi söker en erfaren och behörig svensklärare som vill göra skillnad och som har ett stort

intresse för läs-och skrivinlärningens metodik. Vi ser att du är behörig både i svenska och

svenska som andra språk. Du ska vara villig att utveckla undervisningen, ha stort

engagemang och vara väl förtrogen i svenskämnets kursplan. Med tanke på att över 90% av

lärarna på skolan kommer från Storbritannien, efterfrågas goda kunskaper i engelska.

http://www.bisstockholm.se/


Ansökan
Vi intervjuar kandidater löpande. Skicka in CV tillsammans med personligt brev och vår
application form. Vi tar endast emot ansökningar där vår application form är korrekt ifylld.
Du hittar denna på vår hemsida under fliken “Career” se länk nedan:

https://bisstockholm.se/careers/

För ytterligare frågor kring tjänsten vänligen mejla recruitment@bisstockholm.se
Vill du veta mer om oss och vår skola ber vid dig att kika in på vår hemsida
https://bisstockholm.se/

Safeguarding

The British International School of Stockholm is committed to safeguarding and promoting the
welfare of children and young people, and expects all staff and volunteers to share this
commitment. Any offer of employment will be subject to relevant police checks, the receipt of
satisfactory references and the production of relevant original ID documentation and examination
certificates. The successful candidate must also be willing to undergo child protection training
appropriate to the post.

https://bisstockholm.se/careers/
mailto:recruitment@bisstockholm.se
https://bisstockholm.se/

