
 

 

 

KOCHS SKOLE I AARHUS SØGER 1 PÆDAGOG TIL  

SKOLEFRITIDSORDNINGEN MV. PR. 1. AUGUST 2021 

 

KOCHS SKOLE SØGER EN PÆDAGOG TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN OG TIL 
STØTTEOPGAVE I VORES INTERNATIONALE 0. KLASSE MED START EFTER 
SOMMERFERIEN. 

På Kochs Skole er vi ved at prøve noget nyt. Vi ønsker at kvalificere vores 
skolefritidsordning med gennemgående pædagoger, der med sin særlige viden kan højne 
de fritidspædagogiske tilbud og sikre kontinuitet for børnene i hverdagen. Hos os har 
lærerne timer i både undervisningen og i fritidsordningen, og du vil dermed komme til at 
samarbejde med lærerne omkring fritidsordningen. 

Vores skolefritidsordning er adskilt på to etager. Som gennemgående pædagog i 
fritidsordningen bliver du tilknyttet den ene etage, da der også er en gennemgående person 
på den anden etage. Du kommer således til at dele rollen med en kollega, der kender huset.  

Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til skoleåret 2021/22. 

Stillingen omfatter også pædagogisk støtte i vores internationale 0. klasse svarende til ca. 
15 timer ugentligt og timer i fritidsordningen fra kl. 14.00-16/16:30 fire dage om ugen.  

Derudover vil der blive indlagt møder med dine primære samarbejdspartnere. Vi forestiller 
os, at du fleksibelt kan tilrettelægge støttetimerne i samarbejde med teamet omkring 0. 
klasse.  

Koordinerende funktion i jobbet 

Til stillingen hører en koordinerende funktion for fritidsordningen, hvor du skal tilrettelægge 
aktiviteter, have kontakt til unge fra 9. klasse, der arbejder i fritidsordningen og planlægge 
dækning af fritidsordningen i ferierne.  

Fællesskaber, virkelyst og kreativitet er omdrejningspunktet for vores arbejde med at skabe 
læring og trivsel. Du kan derfor forvente at blive en del af en stærk personalegruppe, der 
prioriterer børnenes trivsel højt. 

Du kan forvente en ansættelsesgrad på 80 procent. 

Kochs Skole er en privatskole med godt 640 elever fordelt på 2 spor fra 0.-9. klasse og fire 
10. klasser samt en international afdeling. Du kan med fordel læse meget mere om skolen 
på www.kochs.dk. 

Medbestemmelse på vores fremtidige fritidspædagogiske tilbud 

 

http://www.kochs.dk/


 

 

Som nævnt er stillingen tidsbegrænset, da vi står i et vadested mellem vores gamle FO og 
en ny FO fra august 2022/23, som vi endnu ikke kender formen på. 

Som en væsentlig del af dit arbejde vil du sammen med dine kollegaer indgå i et 
udviklingsprojekt om fremtidens fritidspædagogiske tilbud. Her har vi entreret med VIA 
University College, der i løbet af efteråret vil klæde os på i forhold til de aktuelle 
fritidspædagogiske tanker og ideer, hvorefter vi i fællesskab beslutter, hvordan 
fritidspædagogikken skal være på Kochs Skole. 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Anders Terp på telefon 3154 2552 
eller afdelingsleder Kate Dybdahl på telefon 2890 2957. 

Ansøgningsfrist den 25. maj 2021 kl. 12.00 

Ansøgning med relevante bilag sendes som én samlet pdf-fil til: kochs@kochs.dk – 
mærket ”PÆDAGOG”. 

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 2. juni 2021. 
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