Lärare till Vrena
friskolas fritidshem/fritidspedagog
Arbetsplatsen
Vrena friskola är en F-6 skola med ca 65 elever och 70 förskolebarn, skolan ligger
naturskönt med närhet till skolskog och med en skolgård som inspirerar till lek. Vi
har tillgång till gymnastiksal och bibliotek. Huvudmannen är en lokalt förankrad
ideell, icke vinstdrivande förening. Vår verksamhet genomsyras av en stark tilltro till
barns kompetenser, förmågor och lust att lära. All vår verksamhet drivs under
parollen - Lär för livet.
Se www.vrenafriskola.se för mer information.
Vi söker nu en legitimerad fritidspedagog eller lärare mot fritidshem.

Arbetsuppgifter
Till Vrena friskola söker vi en engagerad och lyhörd lärare mot fritidshem alternativt
en legitimerad fritidspedagog med en positiv grundsyn till vårt fritidshem. Du
ansvarar tillsammans med dina kollegor för planering, uppföljning och
dokumentation av verksamheten som ständigt anpassas och förbättras utifrån
elevernas förutsättningar och behov.
Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande
för eleverna. Som lärare på Vrena friskola tillhör du ett arbetslag där samarbete och
stöd alltid finns nära till hands. Genom att arbeta med elevhälsomöten finns det
goda förutsättningar för kollegial stöttning och ett salutogent förhållningssätt
genomsyrar verksamheten.

Kvalifikationer
Legitimerad fritidspedagog- eller lärare mot fritidshem alternativt annan utbildning
som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Erfarenhet av arbete på fritidshem meriterande.
Egenskaper
Som lärare har du ansvar att främja goda relationer till barn, föräldrar och kollegor.
Du är tydlig, trygg och stabil i din yrkesroll. Du har ett lösningsinriktat
förhållningssätt och god förmåga att samarbeta med barn, vårdnadshavare och
övriga pedagoger i skolan. Du har lätt för att skapa relationer och ser samarbete som
något viktigt.
Du är kommunikativ och engagerad som pedagog.
Du har en stor portion humor, gott hjärta och är modig. Modig för att kunna
leda och utveckla vår verksamhet. Vi söker Dig som finner glädje i att möta barn

och föräldrar utifrån alla deras olikheter, personligheter och förmågor för att utmana
och utvecklas tillsammans.
Du är en av dem som vill vara med och göra skillnad för våra barn!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vi är cirka 30 medarbetare inom Vrena friskola, F-6 och förskola tillsammans.
Välkommen med din ansökan via e-post: ansokan@vrenafriskola.se
Använd rubriken: Lärare mot fritidshem
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav.

Anställningsvillkor
Antal lediga tjänster: 1
Omfattning: Heltid 100%.
Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.
Anställningsform: Fast anställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs men är meriterande.
Arbetstid: Dagtid, mån-fre.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2022-10-16
Kontaktpersoner
Johanna Karlsson, Rektor johanna.karlsson@vrenafriskola.se
Helena Karlsson, Bitr. Rektor helena.karlsson@vrenafriskola.se
Fackliga kontaktpersoner
Centrala kontaktnummer:
Kommunal 010 - 442 70 00
Lärarförbundet 0770 - 33 03 03

