
PÆDAGOG 
- til SFO og indskoling

Da Per desværre er stoppet hos os, søger vi en pædagog til en fuldtids-
stilling. 185 aktive, friske, søde og udfordrende børn og 9 kollegaer glæder 
sig til at møde dig. Du skal forvente et tæt samarbejde med indskolingen, 
hvor du skal indgå i klassens trivsels- og aktivitetstid. Du skal derfor have 
lyst til- og interesse for at arbejde med læring, leg og bevægelse. 

Stillingen ønskes besat fra 1. august 2018.

Vi forventer, at du er en person, der er: 

• villig til at arbejde i åbent plan 
• har ideer til- og kan udarbejde mål med aktiviteter  
• ser muligheder frem for begrænsninger  
• frisk og klar til en masse udfordringer  
• kan lide børn, og har ”det der glimt i øjet”  
• initiativrig og har masser af spændende ideer 

Vores institution ligger ca. 300 m. fra Randers Realskole, og vi 
holder til i nogle spændende og velindrettede bygninger. Bevægelse, 
værkstedsaktiviteter og udeliv er en del af vores hverdag,  og vi synes, at 
vi har meget at byde på, som vi glæder os til at fortælle dig om ved en 
personlig samtale. 

Ligesom i den ”rigtige” skole har vi klare mål, og vi lægger bl.a. vægt på:

• Omsorg for det enkelte barn  
• Synlige voksne  
• Ansvarlighed og selvstændighed  
• Engagement og loyalitet  
• Tæt samarbejde mellem SFO og indskoling 

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten indgået mellem BUPL og 
Danmarks Privatskoleforening for pædagoger og pædagogisk personale ved 
frie grundskoler. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til SFO-leder Jan Frederiksen  
på telefon 87 12 32 40 / privat 21 21 66 42. 

Ansøgningen sendes til Randers Realskole SFO på jan@randersrealskole.dk 
senest 21. juni kl 09.00. Samtaler finder sted mandag d. 25. juni.

Randers Realskole er Danmarks største privatskole - med alle de muligheder, 
dét giver. Med sine snart 150 år er det en traditionsrig, men også moderne 
skole. Vi er en privat grundskole med klare målsætninger og solide værdier som 
gensidig respekt og høje krav til faglighed i undervisningen. Et selvstændigt, 
spændende bygningskompleks danner rammen om en velfungerende skole-
fritidsordning, der i det daglige arbejder tæt sammen med skolen.
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