
Vill	du	jobba	som	assistent	eller	lärare	på	Svenska	skolan	i	
Tokyo,	eller	kan	du	ställa	upp	som	vikarie	ibland?		
 
Tycker du om att arbeta med barn och utbildning och vill vara med bidra till en fortsatt bra 
svenskundervisning i Tokyo? Vi söker både lärare och assistenter. Arbetet är deltid en dag/vecka och 
går att kombinera med studier eller annat arbete. All personal får timlön som utbetalas i slutet av varje 
termin. OBS! Svenska Skolan kan EJ sponsra med visum. 
 
Lärartjänsterna innebär att du även blir medlem i Svenska Skolföreningens Styrelse och deltar på 
styrelsemöten under terminen. Styrelsen hjälper till att planera och organisera verksamheten under 
terminens gång. Som lärare krävs att du på egen hand planerar skolarbetet med hjälp av riktlinjer från 
skolverket om kompletterande undervisning i svenska utomlands. Ersättning för arbete utöver 
undervisningstiden samt resekostnader är inkluderat i lönen. Lärarutbildning är meriterande men inget 
krav.  
 
Svenska Skolföreningen i Tokyo undervisar elever från fyllda 6 år till årskurs 9 i svenska språket. 
Undervisningen sker på onsdagar kl 16.45 - 18.45 vid TIS, Tokyo International School i Minami-
Azabu. 
 
Karta till skolan (På engelska)  
 
Adressen till skolan är:  
Tokyo International School  

2-13-6 Minami Azabu, Minato-ku  

Tokyo 106-0047  

Tel: 81-3-5484-1160  

 
Lågstadiet  
Undervisningen är upplagd så att under den första timmen arbetar eleverna individuellt i sina svenska 
arbetsböcker. Något gemensamt tema/ämne/bokstav går läraren också igenom. I samband med svenska 
högtider och traditioner fokuserar vi undervisningen även på detta. Efter rasten är det oftast 
lättsamma aktiviteter, sagoläsning, lekar, sånger etc. 
 
Mellan/högstadiet  
På mellanstadiet arbetar eleverna individuellt i sina svenska arbetsböcker den första timmen. Efter 
rasten ägnar man sig ibland åt lättsammare aktiviteter eller så arbetar vi med något projekt som har 
svensk anknytning. I årskurserna 6-9 samarbetar vi med Sofia Distans i Sverige via dator. Eleverna 
följer tydliga läsårsplaner och har frihet och ansvar att planera sina studier. Som handledare stödjer 
du eleverna i deras arbete samt hjälper dem att strukturera sina studier. 
 
Läs mer på http://www.sofiadistans.nu/  
 
Vill du veta mer om hur det är att jobba på låg-, mellan- eller högstadiet?  
 
Kontakta:  
 
Svenska Skolan Tokyo, kontakt@svenskaskolantokyo.org  
 
Läs mer om oss på skolans hemsida: http://svenskaskolantokyo.org  
 
Skicka ditt CV samt en beskrivning om dig själv och varför du vill arbeta på svenska skolan till: 
kontakt@svenskaskolantokyo.org 
	


