Om dig
Vi vill att du ska ha barns lärande i fokus. Du är flexibel, nytänkande i ditt arbetssätt och
ser möjligheter i allt. Du har ett positivt förhållningssätt. Du vågar utmana dig själv och
andra. Du ser barnens kompetenser och tar tillvara på barns kunskaper och idéer.
Omsorg om barnen och deras lärande är naturligt för dig. Det är viktigt att du vågar pröva
nya saker. Du trivs med att arbeta i ett öppet klimat där vi hjälper varandra. Kollegialt
lärande är något du ser fördelar med i din egen kompetensutveckling. Du trivs på
arbetsplatser där det är högt i tak och det finns en framåtanda och ett driv.

Kompetenser
KRAV
Förskollärarexamen

Dina arbetsuppgifter
Förskollärare i förskola med ca 45 barn. Du kommer att ingå i vårt arbetslag om 10
personer som idag består av förskollärare, barnskötare och assistenter. Du arbetar
utifrån förskolans styrdokument och med pedagogisk dokumentation. Tillsammans med
arbetslaget ansvarar du för det pedagogiska arbetet på avdelningen.

Övrigt
Lön
Individuell lönesättning, pedagogiska måltider, friskvårdsbidrag, individuellt anpassad
kompetensutveckling.

Anställningsvillkor
Vi är öppna för en 75-100% tjänst beroende på dina önskemål.

Arbetsplats
Vrena

Om oss
Välkommen till Vrena Friskola. Vi växer och förskolan befinner sig i ett spännande
utvecklingsfas. Huvudmannen är en lokalt förankrad ideell icke vinstdrivande förening.
Vår ekonomi är i god balans och överskott går alltid tillbaka till barnen. Mindre
barngrupper med hög personaltäthet är högt prioriterat hos oss. Vi driver ett systematiskt
kvalitetsarbete som är väl förankrat i verkligheten med visioner för framtiden. Vi har
schemalagda reflektionsmöten, tid för kollegialt lärande och egen planering. Vi arbetar
med en röd tråd mellan förskola, skola F-6 och fritids. Vår verksamhet genomsyras av en
stark tilltro till barns kompetenser, förmågor och lust att lära. Vi erbjuder dig ett

tillitsbaserat och coachande ledarskap. All vår verksamhet drivs under parollen - Lär för
livet. Se www.vrenafriskola.se för mer information.

Kontaktinformation
Sandra Nyström (tidigare Thunholm), Arbetslagsledare
(vecka 27-28 och 33-37) sandra.nystrom@vrenafriskola.se
Martin Larsson, Förskolechef (vecka 31-37)
martin.larsson@vrenafriskola.se 072-560 17 60
Peter Lundgren, Vice ordförande
(vecka 29-30) 070-9373745
Elisabeth Wahlinder, Utvecklingspedagog
(vecka 27 och vecka 32-37) elisabeth.wahlinder@vrenafriskola.se

Företagets adress
Tärnövägen 2 Vrena

Postadress
VRENA FRISKOLEFÖRENING
TÄRNÖVÄGEN 2
611 73 VRENA

Telefonnummer
072-560 17 60

Sök jobbet senast17 september 2017
Skicka personligt brev samt CV per mail till martin.larsson@vrenafriskola.se. Urval och
intervjuer kommer att ske löpande.

Vi vill att du skickar din ansökan via e-post. martin.larsson@vrenafriskola.se
Ange referens Förskollärare i ämnesraden.

