
 

 

Åsens skola söker elevassistent/lärarassistent 80%, visstid  

I natursköna Åsensbruk med gångavstånd till idrottsplats, ishockeyrink, elljusspår, badplats 
samt akvedukten i Håverud ligger Åsens skola. På skolan har vi elever från förskoleklass till 
och med årskurs 6, Totalt ca: 50 elever. Vi har en stor och inspirerande utemiljö vilket 
erbjuder härliga utevistelser. 

På vår skola känner alla varandra och vi har en god laganda och ett trevligt klimat. Vi arbetar 
åldersblandat och eleverna får tidigt lära sig att se och följa sin egen utveckling, både 
kunskapsmässigt och socialt. Som elevassistent/lärarassistent hos oss ger du elever i behov 
av stöd möjlighet att lyckas, genom att erbjuda såväl enskild undervisning som undervisning 
i klassrummet. Senaste enkäten för skolan visade att eleverna känner sig trygga och att 
vårdnadshavarna är nöjda med vår skola.  
 
Kvalifikationer: 
Du som söker ska ha minst två års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn i behov 
av särskilt stöd. Meriterande är om du har behörighet att undervisa elever i F-6. Du behöver 
också ha kompetens och förtrogenhet med befintliga styrdokument, en positiv inställning till 
förändringsarbete samt tycka om att arbeta i arbetslag. Du ska som person vara engagerad, 
ansvarstagande och ha god kommunikations- och samarbetsförmåga samt välja att se 
möjligheter och inte hinder i vardagen. Du ska ge eleven/eleverna tydlig kontinuerlig 
återkoppling och visa på nästa steg mot målen. Det är lärarna som ansvarar för innehåll, 
upplägg och bedömning av elevernas kunskaper men din uppgift är att samverka med lärarna 
för att anpassa innehållet till den/de elever du möter. Du behöver ha mycket goda kunskaper 
i svenska språket, både i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet 
av att arbeta med Ipads och andra tekniska hjälpmedel. 
 
Arbetsbeskrivning: 
Du kommer att arbeta som elevassistent/lärarassistent med enskilda elever och i grupp.   
 
Aktuell tjänst: 
Elevassistent/lärarassistent på Åsens skola. 

 

Tillträde/varaktighet/omfattning: 
Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse. Visstid 80%. Provanställning kan 
komma att bli aktuellt. Intervjuer kommer ske löpande.  
 
Lön: 
Fast månadslön. Individuell lönesättning 

 

Kontaktpersoner: 
Lena Andersson, rektor Åsen, 0530-180 45, lena.andersson@mellerud.se 
 
Ansökan: 
Ansökan med personligt brev och CV sänds till Melleruds kommun, Kultur- och 
utbildningsförvaltningen, 464 80 Melleruds kommun 
Ange referens: 2021/46 Elevassistent  
Sista ansökningsdag: 2021-12-19 
Vi tar gärna emot ansökan via e-post: linda.eriksson@mellerud.se 
 
Vi undanber oss vänligen, men bestämt, direktkontakt med bemannings- och 
rekryteringsföretag, samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  
 
Melleruds kommun verkar aktivt med att minska pappersanvändningen, så ansök gärna via 
e-post. Vi skickar inte tillbaka eventuellt insända betygskopior.  
 
Välkommen med din ansökan!  
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