Melleruds kommun söker fritidslärare/lärare i idrott till
Nordalsskolan
Var finns du?
Nordalsskolan behöver en ny lärare i idrott åk F-3 samt fritids. Tjänsten innebär arbete
under skoltid med idrott och fritidsverksamhet på eftermiddagen. Vi söker dig som är positiv
till elevers utveckling och lärande och som ser möjligheter hos varje elev.
Nordalsskolan:
Är en skola med cirka 340 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi tror på ett integrerande
arbetssätt där vi möter skolans elever utifrån var och ens behov. På skolan finns en väl
fungerande elevhälsa som arbetar tätt tillsammans med pedagogerna. Vi har även vår
fritidsverksamhet Elsa och Bamse, där i dagsläget ca 90 elever är inskrivna. På fritids
kommer du att vara en viktig del i elevernas fritidsverksamhet genom att tillsammans med
kollegor ansvara för den pedagogiska verksamhet som fritids erbjuder. Tjänsten innebär även
ansvar för idrottsundervisningen för våra elever i åk F-3. På skolan finns fler lärare med
ansvar för idrott mot åk 4–6 där ni som ett team kan stötta varandra i upplägg av ämnet. Vi
jobbar mot gemensamma mål och stöttar varandra i det dagliga arbetet för att skapa en god
”vi” känsla.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en fritidslärarexamen och behörighet att undervisa i idrott eller annan
adekvat utbildning.
Du har en positiv inställning till samarbete, är ansvarstagande och har ett lösningsfokuserat
förhållningssätt. Du tror på elevens förmåga att utvecklas och kan få eleven att känna glädje i
lärandet. Du ska vara insatt i fritids och skolans läroplan.
Tillträde/omfattning/varaktighet:
Tillträde enligt överenskommelse. 100% tillsvidareanställning.
Ange löneanspråk
Kontaktpersoner:
Camilla Berglöv-Hermansson, rektor Nordalsskolan, 0530 – 182 36
camilla.berglov.hermansson@mellerud.se
Ansökan:
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som sänds till Melleruds
kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 464 80 Mellerud.
Ange referens: 2022/1 Fritids/idrott
Sista ansökningsdag: 2022-01-24
Melleruds kommun verkar aktivt med att minska pappersanvändningen så ansök gärna via epost linda.eriksson@mellerud.se
Vi skickar inte tillbaka eventuellt insända betygskopior.
Vi är en tobaksfri arbetsplats!
Välkommen med din ansökan!

