
 

 

 

Åsebro förskola utökar och söker legitimerad förskollärare, en tjänst 
 

Välkommen till Åsebro förskola i Melleruds kommun. Mitt på Dalboslätten, nära Vänern och 
med gångavstånd till idrottsplats, skog och natursköna platser, ligger Åsebro förskola i 
samma byggnad som Åsebro skola. Vi har en stor och inspirerande utemiljö vilket erbjuder 
härliga utevistelser med utomhuspedagogik. Förskolan har i nuläget ca:60 barn. Vi har ett 
nära samarbete med fritidshem samt skola och som medarbetare hos oss träffar du både 
lärare och fritidspedagoger dagligen. På vår förskola arbetar 9 förskollärare, samtliga med 
lärarlegitimation. Därutöver har vi ytterligare fyra anställda. 
Senaste enkäten för förskolan visade att vårdnadshavarna är mycket nöjda med vår förskola.  
 
Kvalifikationer: 
Du som söker ska ha förskollärarutbildning. Du ska vara positiv, engagerad, ansvarstagande 
samt ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du ska också ha mycket goda 
kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

 

Arbetsbeskrivning: 
Tillsammans med kollegorna är du ansvarig för att skapa en lärorik och lustfylld miljö för 
varje enskilt barn. Du vet att ”barn kan” och tar tillvara deras kunskap och lotsar dem vidare i 
sin utveckling mot självständiga individer som kan samspela med andra. Aktuell tjänst 
kommer tillsammans med nuvarande personalgrupp möjliggöra en utökning av antal 
barnomsorgsplatser för barn i åldrarna 1–3 år på Åsebro förskola.  

 

Tillträde/varaktighet/omfattning: 
Tillträde januari-februari 2022. Tillsvidare 80%. Intervjuer kommer ske löpande. 
 
Lön: 
Fast månadslön. Individuell lönesättning 

 

Kontaktpersoner: 
Lena Andersson, rektor Åsebro, 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: 2021/47 Förskollärare Åsebro  
Sista ansökningsdag: 2021-12-20 
Ange löneanspråk. 
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.  
 
Vi är en tobaksfri arbetsplats. 
 
 
Välkommen med din ansökan! 
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