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Lærer- og børnehavevikar søges 
til Den Danske Sektion på Lycée International 

 
Den Danske Sektion søger fra skolestart i september og frem til efterårs-
ferien 2018 en dygtig og engageret barselsvikar, der kan undervise i 
dansk og tage ansvaret for vores onsdagsbørnehave.   
Har du den rette faglige og personlige profil med lyst til at arbejde i et 
spændende internationalt skolemiljø, så er det måske netop dig, vi gerne 
vil have som kollega. 
 
Lycée International er beliggende i Saint-Germain-en-Laye, 20 km vest for Paris. Skolen er 
sammensat af 14 internationale sektioner, herunder en dansk sektion med ca. 60 elever. 
Hver sektion underviser fra 1. klasse til 3.g i sprog og litteratur samt historie efter danske 
læreplaner i alt 6 timer om ugen pr. klassetrin. Elevernes øvrige undervisning foregår i de 
franske stamklasser.  
 
I skolens børnehaveafdeling har Den Danske Sektion en gruppe med omkring 6-8 børn, der 
hver onsdag mødes kl. 8.45 til 12.00 til dansk børnehave. 
 
Vi søger en fagligt dygtig, engageret og initiativrig medarbejder med gode samarbejdsevner 
og interesse for udvikling. Da vi er en lille sektion, værdsætter vi fleksibilitet og 
disponibilitet. Kendskab til fransk vil være en fordel, men ingen betingelse. 
Den Danske Sektion tilbyder enestående udfordringer til dig, der har lyst til at arbejde med 
dansk sprog, historie og kulturforståelse i et spændende dansk, internationalt og 
multikulturelt skolemiljø. 
 
Stillingen som lærer er en deltidsstilling på ca. 12 undervisningstimer i faget dansk fra 4. til 
7.klasse, hvortil kommer ansvaret for børnehaven 3 timer om ugen på onsdage formiddag.  
 
Har du lyst til at høre mere om skolen og stillingerne, skal du være meget velkommen til at 
kontakte sektionsleder Margrethe Rønnow pr. telefon +33 (0)1 34 51 86 63 eller pr. e-mail: 
danskeafd@orange.fr 
Du kan også finde mere information om Den Danske Sektion på vores hjemmeside:  
www.sectiondanoise.dk 
 
Ansøgning sendes hurtigst muligt og senest mandag d. 18. juni vedlagt eksamenspapirer,  
CV og udtalelser til ovenstående e-mail eller til adressen: 
Section Danoise, Lycée International 
2 bis, rue du fer à Cheval 
CS 40118 
FR-78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex   

 


