Nu söker vi timvikarier till Fagerlidsskolans fritidshem i Mellerud
Fagerlidsskolan:
Är en skola med cirka 110 elever från förskoleklass till årskurs 3. På fritidshemmet är cirka 80
barn inskrivna.
Vi tror på ett integrerande arbetssätt där vi möter skolans elever utifrån var och ens behov. Vi
har vår fritidsverksamhet integrerat i skolans lokaler. På fritids arbetar vi gärna med att
variera våra lärmiljöer för eleverna. Vi arbetar med olika tema, iPad-användande, färg och
konstruktion. Vi jobbar mot gemensamma mål och stöttar varandra i det dagliga arbetet för
att skapa en god ”vi” känsla. Tillsammans med kollegorna är du ansvarig för att undervisa
våra elever så de utvecklar och får med sig kunskaper, erfarenheter och förmågor för att bli
världsmedborgare i en föränderlig värld utifrån fritidshemmets läroplan (Lgr 11).

Om Mellerud

Melleruds kommun med ca 9300 invånare ligger naturskönt i Dalsland med närhet till såväl
vatten och skog som kort restid med tåg till Göteborg och Karlstad. Mellerud har ett rikt
föreningsliv och en väl utbyggd kommersiell och kommunal service. Det finns många
smultronställen att upptäcka i Melleruds kommun, vandringsleder, sevärdheter med mera.

Vem är du?

Vi söker dig som har legitimation med behörighet i fritidshem. Du behöver trivas med att
arbeta i team och ha ett intresse av utveckling och lärande. Stor vikt läggs vid personlig
lämplighet och ett bra bemötande mot både stora och små. Digital kompetens samt
kunskaper i svenska språket både i tal och skrift är ett krav.

Välkommen med din ansökan
Ansökan med CV och personligt brev mejlas till linda.eriksson@mellerud.se
Ange referensnummer: 2022/4 Fagerlid i ansökan.
Vi skickar inte tillbaka insända betygskopior. Intervjuer och anställningar sker löpande. Vid
anställning krävs utdrag ur belastningsregistret från polisen.

Sista ansökningsdag
2022-03-09

Anställningsform
Timanställning

Övrigt

Vi är en tobaksfri arbetsplats, vilket innebär att du under arbetstid och i närhet av
arbetsplatsen inte får bruka tobaksprodukter.

Vid frågor kontakta

Maria Nordgren 0530–18226 maria.nordgren@mellerud.se
Facklig kontakttelefontid torsdagar 8.00-16.00 0766-981453 eller
mejla lararforbundet@mellerud.lararforbundet.se

