
 

 

 

Uddannet pædagog til Jakobskolen 
 

Er du vild med at arbejde med SFO-børn og er du god til at inddrage uderum i 

dit pædagogiske arbejde? Så er det dig vi har brug for. 

Jakobskolen er en kristen friskole i hjertet af Frederiksberg med ca. 150 elever og ca. 25 ansatte. Vi 

lægger vægt på at give den enkelte elev en tryg og lærerig hverdag. Vi holder af traditioner, på 

Jakobskolen som styrker fællesskabet: Emneuger, julegudstjeneste, lejrskoler, løberace og vores 

forårsfest. Vi har fokus på at forbedre skolen og tager forskellige emner op til diskussion og dialog i 

klasserne, til forældremøder og på bestyrelsesmøder.  

I vores SFO har vi ca. 60 børn, 4 medarbejdere plus en SFO leder. Vi har et ugentligt SFO-møde, 

hvor vi planlægger pædagogiske aktiviteter, evaluerer ugen der gik og taler om børnenes trivsel. Vi 

arbejder struktureret ud fra den plan, som bliver lavet på SFO-møder med udgangspunkt i det 

enkelte barn og børnegruppen. Vi tilbyder børnene ture til forskellige naturlegepladser, skov og 

strand og vi vil gerne blive endnu bedre til at inddrage naturen i vores pædagogiske arbejde og 

bruge udendørs faciliteter. Vores samarbejde med forældrene vægter vi højt og prioriterer at se og 

tale med den enkelte forælder i dagligdagen. 

Vi søger en pædagog som: 

• Kan være medvirkende til at binde SFO og skole sammen igennem fælles mål. 

• Har lyst til både at have timer i SFO´en og som støttelærer i undervisningen 

• Gerne må have erfaring med specialundervisning 

• Kan arbejde struktureret, kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter 

ud fra de temaer, som vi arbejder med 

• Har kompetencer indenfor natur, friluftsliv eller sport og kan bruge dem i tilrettelæggelsen 

af pædagogiske aktiviteter i SFO´en  

• Kan reflektere over pædagogisk praksis og har erfaring med praksisfortællinger 

• Er empatisk og god til at skabe relationer til såvel børn, forældre og kollegaer 

• Vi søger en nærværende og kirkelig aktiv person, som gerne vil give vores børn en 

oplevelse af, at kristent liv og tro er en del af hverdagen 

• Hvis du IT kundskaber vil det være en fordel. 



 

Vi tilbyder: 

• En engageret personalegruppe med en god portion humor 

• En lille arbejdsplads med fokus på det enkelte barns trivsel og læring 

• Indflydelse på planlægning af pædagogiske aktiviteter i SFO´en 

• En engageret forældregruppe og skønne børn 

• Vi råder over årskort til Experimentariet, Zoologisk Have og buskort til KBH og omegn 

 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til Jakobskolens leder, Søren Bladt på 

telefon: 61 71 61 23  

 

Ansættelsesvilkår: 

Vi søger en uddannet pædagog. Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem 

Finansministeriet og LC og i henhold til vilkår aftalt mellem BUPL. 

Stillingen kan justeres indenfor en ansættelsesgrad på 70-100 % alt efter faglige kompetencer og 

ønsker. Ansøgningen stiles til skoleleder Søren Bladt: soren@jakobskolen.dk  

Ansøgningsfrist er d. 15. august. 
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