
Pædagog  

Rungsted private Realskole 

 
Rungsted private Realskole søger en pædagog 30 timer om ugen til vores SFO og Miniforskole 

Rungsted private Realskole er en velfungerende skole med ca. 630 elever fra Miniforskole-9. klasse og 90 ansatte. 

Der er knap 200 børn i vores SFO og 11 ansatte, som hver dag sørger for, at børnene fra Miniforskolen – 4.klasse har 

en spændende, udfordrende og sjov ”efter-skoletid”.  Vores SFO, også kaldet ØnskeØen, medvirker til børns 

dannelse og uddannelse og skaber rammer for, at børnene oplever at være en del af et fællesskab og de fysiske 

rammer, både udendørs- og indendørsfaciliteter, er særdeles gode.  

I januar 2021 modtager vi 66 nye Miniforskoleelever (førskolebørn). Vi ser det som vores fornemmeste opgave at give 

vores nye små elever den allerbedste start på et langt og frugtbart skoleliv.  

Vi søger en engageret og dygtig pædagog, der kan medvirke til at udvikle Miniforskolen og ØnskeØen samt medvirke 

til fortsat at skabe tryghed, varme, læring og udvikling for børnene.  

Til stillingen som pædagog i ØnskeØen og i Miniforskolen, forventer vi: 

- At du har en anerkendende og nærværende tilgang til børnene 

- At du kan lide at kommunikere og samarbejde med forældre  

- At du er igangsætter, kreativ og idérig, og gerne inddrager f.eks. musik, drama, kreativitet, sport, 
træværksted og udeliv i hverdagen. 

- At du er positiv anlagt og deler ud af dit gode humør 
- At du har en pædagogisk uddannelse. Du må gerne være nyuddannet 

Til stillingen som pædagog i ØnskeØen og i Miniforskolen, kan du forvente: 

- Dygtige kollegaer med mange forskellige kompetencer og god humor 

- Ressourcestærke og motiverede børn og forældre 

- Indflydelse på din hverdag med de aktiviteter du brænder for 

- Et spændende og velfungerende arbejdsmiljø med mulighed for indflydelse og stærkt kollegaskab 
- Faste ugentlige personalemøder med afsat tid til sparring 
- At arbejde på en særdeles velfungerende skole hvor der ikke er langt fra tanke til handling  

Arbejdstiden er: 

- 1. aug. - 31. dec. primært om eftermiddagen fra kl. 13 til kl. 17 i SFO’en. 

- 1. jan. - 30. juni alle dage i Miniforskolen fra kl. 8.00-13.15 og ca. 3 dage om ugen fra kl. 13.15 til kl. 16.00 i 

SFOen  

- Derudover forventes det, at du deltager i vores møder, pædagogiske dage, fester for børn og voksne m.v.  

Løn fastsættes efter gældende overenskomst. 

I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest. 

Vi indkalder løbende ansøgere til samtale og afslutter rekrutteringsprocessen, når den rette ansøger er fundet. 

Tiltrædelse snarest - dog senest 1.januar 2021 

Yderligere oplysninger fås hos leder af ØnskeØen Githa Nøhr Nielsen på tlf.  22820002. 

Ønskes oplysninger om jobbet i Miniforskolen kontaktes skolens pædagogiske leder Jacqueline Morel på tlf. 

60165512 

Ansøgning sammen med relevante dokumenter sendes Githa Nøhr Nielsen på mail gn@rpr-skole.dk  

mailto:gn@rpr-skole.dk

