
Skt. Josefs Skole i Roskilde søger en dygtig pædagog 

til SFO Labyrinten 

SFO Labyrinten er en del af Skt. Josefs skole i Roskilde. Skolen er en katolsk værdibaseret fri 

grundskole. En del af skolen er international med elever fra hele verdenen. I stillingen vil du blive 

tilknyttet som primær pædagog til en dansk 0. klasse. Som primær pædagog følger du din klasse 

frem til og med 3. klasse, hvor eleverne begynder at gå i klub.  

SFO Labyrinten er bygget op omkring en række daglige aktiviteter og værksteder som børnene har 

mulighed for at deltage i. Det er vigtigt for os, at du brænder for pædagogik og samtidig har lyst til 

at bringe nogle særlige kompetencer eller interesser i spil i SFOen.  

Alle ansatte i SFO Labyrinten er uddannet pædagoger. Vi forventer, at du er klar til at præge vores 

pædagogiske debat og udvikling. Du skal have lyst til at arbejde i et værdipræget miljø, hvor der er 

kort fra ide til handling. Samarbejde er afgørende for os og du skal kunne samarbejde lige godt 

med forældre, lærere, ledelse, børn og andre pædagoger.  

Vi søger derfor en pædagog… 

• Som synes, at det er spændende, at omsætte værdier til en konkret pædagogik.  

• Som er indstillet på at samarbejde med kollegaer, forældre og børn. 

• Som kan tage ansvar i hverdagen og kan bevare overblikket i en SFO med 230 børn.  

• Som vil sætte sit præg på den pædagogiske debat og den faglige udvikling i SFO’en.  

• Som kan se sig selv i skolens værdier og formålsparagraf.  

• Som brænder for nogle særlige aktiviteter. Vi er interesseret i musik, men mange andre ting 

har også interesse, f.eks. træsløjd, dans, yoga, sport, bål, udeliv, mv. Det er egentligt kun 

fantasien der sætter grænserne.  

Du vil blive en del af en traditionsrig arbejdsplads med et stærkt professionelt sammenhold. Skolen 

er smukt beliggende i Roskilde bag Domkirken med byens to parker som nabo. Vi er en stor 

organisation med omkring 1000 elever og ca. 100 medarbejdere. Der er 11 pædagoger ansat i 

vores SFO.   

Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller hvis du vil besøge os, så ring til afdelingsleder Brian Heim 

på telefonnummer 46352526 eller mobil 46304604. Du kan også ringe til souschef Susanne Duun 

på 60608127. Du er også meget velkomme til at sende en e-mail på he@sjs-roskilde.dk. I øvrigt 

henvises til hjemmesiden www.sktjosef.dk. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest og 

at ansættelse er betinget af at attesten er ren.  

Ansættelse sker efter Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 

Stillingen er på 33 timer ugentligt. 

Send din ansøgning til info@sjs-roskilde.dk inden mandag d. 24. september kl. 08:00. Samtaler 

afholdes d. 26. september. Ansættelse er pr. 1. november eller tidligst muligt.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.  

mailto:he@sjs-roskilde.dk
http://www.sktjosef.dk/
mailto:info@sjs-roskilde.dk

