
 
 

Atheneskolen søger en pædagog eller pædagogmedhjælper til vores SFO ”Kosmos” 

(Barselsvikar).  

 
Atheneskolen er en fri grundskole, som har dedikeret sig til arbejdet med børn med høj begavelse. Du vil 
få 20 kolleger, som brænder for deres fag og for børns trivsel og læring, og der vil være elever, som vil 
tage imod dig med åbne arme.  
Vores kollage går på barsel og vi mangler dig fra 1/8 og meget gerne før. 

Tryghed, nysgerrighed og højt til himlen  
Du vil hurtigt opleve at børn med høj begavelse også ”bare er børn” med glæde ved leg, huler, hygge, 
samt bræt- og boldspil. Og du vil opdage, at børn med høj begavelse bare har en lidt større spændvidde 
og naturligvis har lige så stort behov for udfordring som alle andre.   
 
Lige som os sætter du elevernes trivsel som det første mål. Med din faglighed og dit væsen bidrager du 
aktivt til at skabe et rummeligt og trygt miljø på skolen, hvor den høje begavelse kan udfolde sig. Vi kan 
samtidig glæde os over, at trivsel i kombination med vores koncepter for undervisning og efter-
skoletilbud får elevernes gode evner og forudsætninger i spil.  
 
Dit job bliver fysisk i vores SFO som er i stueetagen i vores skole, samt udendørs. Vi praler meget gerne 
af alt det, vi får ud af at være sammen her.   
 
Vi efterspørger en medarbejder der til eksempel kan: 

- med fornøjelse og nørde-engagement bygge kapla, lego og kuglebaner  
- gå med på idéer og opdyrke idéers potentialer sammen med børnene 
- invitere til leg, opfindsomhed og samtale 
- bruge sin ro og tydelighed til at skabe trygge rammer 

Vi tilbyder 

- Nysgerrige og interesserede børn, som stiller mange spørgsmål 
- Engagerede forældre, som vil samarbejdet 
- Et mangfoldigt lærerkollegie, som bærer præg af omsorg for hinanden, humor og 

professionelle fællesskaber 
- En ambitiøs skoleledelse og bestyrelse, som gør sig umage for at opnå størst mulig læring og 

trivsel samt skabe en tryg, inkluderende og professionel ramme med afsæt i skolens værdier 
- Samt mulighed for støttetimer i skoledelen 

 
Stillingen er på 28 timer ugentligt, med mulighed for flere timer i form af støttetimer og vikartimer. 
Du skal sammen med dine kommende kolleger arbejde med en meget stor variation i forhold til udviklingen af 
hele barnet. Det giver særlige muligheder og udfordringer at arbejde med højt begavede børn. 
Atheneskolen har ca. 200 elever fra 0.- 9. klasse.  
Socialt har vi blandt andet sommerfest, julefrokost, brætspilsaftener og DHL-stafet. 
Atheneskolen er beliggende i Søborg med gode muligheder for offentlig transport samt bilparkering. 

 
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 Sevel-Lilholt på mail:  
job@atheneskolen.dk. Samtaler afholdes løbende.  
 
Få mere information på vores hjemmeside: www.atheneskolen.dk eller kontakt skoleleder Jeppe Sevel-
Lilholt på telefon: 33 73 19 11.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig 


