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Leg, læring, høj trivsel med høj begavelse!  
 
Atheneskolen er en fri grundskole som har dedikeret sig til arbejdet med helt almindelige børn 
med en høj begavelse. 
 
Vi søger en fuldtids pædagog til vores SFO og indskoling. 
Vi søger pr. 1/8 eller hurtigst muligt derefter, en uddannet pædagog som har lyst til at være en 
aktiv del af børnenes liv i vores SFO, miniklub og indskoling.  
 
Du behøver ikke at vide alt om højtbegavede børn, for dem går vi på opdagelse i sammen - hver 
dag. Vi arbejder tæt sammen om elevernes trivsel – både i og efter skole – og vi deler vores vi-
den. 
 
Vores SFO og miniklub har børn fra 0.-4.klasse og vokser fortsat. Derfor har du mulighed for at 
præge udviklingen, især i det kommende år, hvor vi skal definere vores fælles pædagogiske linje 
og praksis.  

Vi søger dig der: 

• Har lyst til ture ud af huset og er god til at finde anderledes og udfordrende udflugtsmål. 
• Ser værdien i regnvejr, regnorme og elsker at hoppe i vandpytter. 
• Har mod til at stille spørgsmål til gældende praksis og være primus motor på nye ideer. 
• Der er fagligt dygtig og fagligt nysgerrig. 
• Som ser værdi i at arbejde med hele børnegruppen. 
• Er fagligt dygtig og kan selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk ud-

viklingsarbejde. 
• Har lyst til at udvikle og indgå i et tæt, forpligtende kollegialt teamsamarbejde herom på 

tværs af klasser og årgange. 

Vi tilbyder dig 

• interesserede og nysgerrige børn, der stiller mange spørgsmål 
• et levende og udfordrende læringsmiljø for alle parter 
• en god og tidssvarende løn- og lokalaftale 
• dygtige, engagerede, interessante og søde kolleger 
• frihed til at præge jobbet 

 
Du skal sammen med dine kommende kolleger arbejde med en meget stor variation i forhold til 
udviklingen af hele barnet og hele børnegruppen. Det giver særlige muligheder, udfordringer og 
glæder at arbejde med højt begavede børn. 
Løn efter gældende overenskomst og forhandling med den berettigede organisation. 
Vores skole ligger i Søborg tæt på Buddinge Station og med flere buslinjer næsten til døren, samt 
tæt på det kommende letbane-stop. 
 
Er du blevet nysgerrig?  

Har du lyst til at arbejde på en lille friskole med de muligheder og udfordringer,  
som Atheneskolen tilbyder, så send en ansøgning til skoleleder Jeppe Lilholt på mail:  
job@atheneskolen.dk.  
Søg stillingen så hurtigst som muligt, allersenest den 24/6 2021 kl 12:00. 
Samtaler afholdes 28/6 
Få mere information på vores hjemmeside: www.atheneskolen.dk eller kontakt skoleleder Jeppe 
Lilholt på telefon: 61146903. Vi glæder os til at møde dig! 


