
Grundlärare mot fritidshem/Fritidspedagog till Tofthagaskolan! 
  
Tofthaga skola och förskola är en fristående pedagogisk verksamhet belägen ca 7 km öster 
om Skillingaryd. Förskolan startades 1991 och skolan 1999. Sedan 2009 drivs båda 
verksamheterna under samma tak av en lokalt förankrad ekonomisk förening med stort 
föräldraengagemang. Tofthaga drivs utan vinstsyfte där eventuella överskott används till att 
utveckla verksamheten. 
All verksamhet är godkänd och står under tillsyn av skolinspektionen och Vaggeryds 
kommun. Verksamheterna är politiskt och religiöst obundna. 
  
Vad kan vi erbjuda? 
 
Personalenkät, gjord nyligen, visar på toppresultat gällande trivsel på arbetsplatsen. Missa 
inte den här chansen att bli en av oss. Våra verksamheter finns i nya lokaler från 2009, 
naturskönt belägna med sjö, skog, åker och äng som närmaste grannar. Ca. 110 barn i 
åldrarna 1–12 år finns i våra verksamheter, varav 80 elever i skolans år F-6. På fritidshemmet 
är ca 38 barn inskrivna. Totalt arbetar ca 20 personer i vår verksamhet. Vi jobbar tätt 
tillsammans med värdeorden: Trygghet – Gemenskap – Glädje. 
  
Verksamheterna och styrelsens gemensamma arbete syftar till att: 
 
- Ge barn och elever trygghet och god självkänsla 
- Ge barnen de bästa förutsättningarna för sitt lärande 
- Erbjuda sunda miljöer där barn leker och mår bra 
- Vara en attraktiv arbetsplats där personalen vill stanna kvar 
- Skapa goda relationer till vårdnadshavare, bygden, företag, kommunen och andra 
förskolor/skolor. 
 
Skolan erbjuder dig arbete i en lugn och harmonisk miljö såväl ute som inne, små klasser och 
elevgrupper, närhet till huvudmannen och därmed korta beslutsvägar. 
 
 
Vill du vara med och utveckla fritidsverksamheten hos oss? 
 
Från och med höstterminen 2019 söker vi dig som har fritidspedagogexamen/lärarexamen 
och behörighet att jobba i Fritidshem efter skolverkets läroplan. 
 
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas 
tillsammans med kollegor och elever. Du är utbildad lärare i fritidshem eller fritidspedagog 
och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn. Vi söker dig 
som kan skapa situationer där elever lyckas. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla barn 
kan och vill utvecklas.  
 
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till 
samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor. Du har ett positivt 
förhållningssätt till IT som ett självklart verktyg i såväl pedagogik som dokumentation. Du är 
initiativrik, kreativ och vill vara med och utveckla vår skola. 



 
En stor del av tjänsten är inriktad mot fritidshemmet, men även som resurs i undervisningen 
och eventuellt undervisning under skoldagen.   
 
Arbetet förutsätter ett flexibelt förhållningssätt, problemlösningsfokus då vi är en liten 
organisation där alla hjälps åt och att du är bra på att skapa goda relationer med elever, 
föräldrar och arbetskollegor. Du kommer att jobba ihop med vår fritidspersonal och våra 
lärare på skolan. 
 
Arbetsuppgifter: Arbete i skolans fritidsverksamhet/pedagogiskt arbete med elever i 
grundskolans år F-6 
 
Kvalifikationer: Fritidspedagogexamen/Lärarexamen/Grundlärarexamen med inriktning år på 
F - 6, alt. år F - 3, bred ämnesbehörighet med behörighet i specialpedagogik eller 
yrkeserfarenhet är meriterande. 
 
Varaktighet/arbetstid: 100% tillsvidareanställning med semestertjänst från och med 
höstterminen 2019. 
 
Lön: Månadslön 
 
Ansökan: Sista ansökningsdag 2019 05 15. Vi tillämpar löpande tillsättning. 
 
Arbetsgivare och adress: 
Starkeborg Tofthagaskolans ekonomiska förening 
Sjöeryd 3 
568 91 Skillingaryd 
 
Vid frågor kontakta gärna: 
Åsa Rocén, Rektor, tfn 0370-721 00 eller 072 22 22 975 e-post: asa.rocen@tofthaga.se 
Lena Toftgård, Vice ordförande, tfn 0709-624565 e-post: lena.toftgard@tofthaga.se   
Facklig kontaktperson, Jessica Jansson tfn 0370-721 00 e-post: jessica@tofthaga.se   

 

Välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev där du berättar om dig själv, din 
kompetens och dina erfarenheter inom området. Bifoga också ditt CV och gärna referenser. 
Vi tar gärna emot din ansökan via e-post: asa.rocen@tofthaga.se 
 
 
Vi undanber oss vänligt men bestämt, all form av hjälp med rekryteringen 
från utomstående aktörer. 
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