
Pædagog til SFO Myretuen - Klostermarksskolen Aalborg 

Velkommen til Klostermarksskolen i centrum af Aalborg. Vi er skolen for dig, der gerne vil være klogere 
fagligt og personligt. Hos os går personlig og faglig udvikling hånd i hånd med fællesskab og kreativitet.  

Klostermarksskolen er en privatskole grundlagt i 1871. Her møder stolte traditioner fremtidens teknologi og 
læringsformer. Vi har knap 570 elever - og 22 elever i hver klasse. Inden skoletid og om eftermiddagen 
holder vores skolefritidsordning, Myretuen, åbent. Samtidig har vi en eftermiddagsklub for elever i 4.- 6. 
klasse, i egne lokaler. 

Vi søger en pædagog 37 timer pr. uge fra d. 8 august.  Der vil være tale om en stilling, hvor du både har 
timer i skole og SFO. Fordelingen af tiden afklares nærmere i forbindelse med den kommende fagfordeling. 
Pædagogarbejdet i skolen kan være både i indskolingen og på mellemtrinet.  

 
Vi ønsker en kommende kollega der: 

 Er uddannet pædagog 

 Kan indgå i et forpligtigende teamsamarbejde med lærerteams fra skoledelen 

 Kan varetage og håndtere både faglige og trivselsmæssige udfordringer 

 Har interesse i relations arbejde 

 Kan lide ude liv med aktiviteter og bruge storbyen som udeområde også 

 Er initiativrig og fleksibel 

 Åben og god til at kommunikere med børn og forældre 

 

Vi vægter faglighed, trivsel og et tæt teamsamarbejde. Et godt arbejdsmiljø hvor anerkendelse og åbenhed 

har stor betydning. Vi lægger vægt på at have både mænd og kvinder ansat. 

Læse mere på www.klostermarksskolen.dk  

Der vil være mulighed for at besøge os torsdag d. 12. maj kl. 16:30 for information og rundvisning. Tilmelding 

via sms med teksten besøgsdag og dit navn til Helle Korsbek mobil 31 507 073  

Ansøgningsfrist med relevante papirer, senest d. 20. maj -  på mail heo@klostermarksskolen.dk som en 

samlet PDF fil, eller til Klostermarksskolen Dronning Christines vej 6, 9000 Aalborg mærket ansøgning SFO 

Myretuen.  

Samtaler forventes i uge 22 

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe og børneattest. 
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