
 

Grundskollärare i fritidshem. 

Tofthaga förskola & skola ek fören 

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog 
Kommun: Vaggeryd 

Omfattning: Heltid 

Varaktighet: Tillsvidare 

Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning 

Kvalifikationer 

Körkort 

Krav 

• B 

Om jobbet 
Grundskollärare 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? 

Personalenkäter 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. 130 barn i åldrarna 1–12 år finns i 

våra verksamheter, varav 91 elever i skolans år F-6. På fritidshemmet är ca 50 barn inskrivna. 

Totalt arbetar ca 24 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 och en närhet till 

huvudmannen och därmed korta beslutsvägar. 

Vill du vara med och utveckla fritidsverksamheten hos oss, samt undervisa i bild och 

teknik? 

Från och med vecka 9, vårterminen 2021 söker vi dig till vår skola och till vårt fritidshem.  

Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas 

tillsammans med kollegor och elever. Du är utbildad grundskolelärare 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. 

Tjänsten innebär arbete i fritidshemmet och undervisning i bild och teknik från årskurs 1 till 

årskurs 6.  Efter vårterminen - 21 kan det bli mer flexibelt vilka ämnen man undervisar i, 

beroende på kompetens.   

Arbetet förutsätter ett flexibelt förhållningssätt då vi är en mindre organisation där alla hjälps 

åt och att du är bra på att skapa goda relationer med elever, föräldrar och arbetskollegor. Du 

kommer att jobba tätt ihop med våra övriga lärare inom fritidshemmet och våra lärare på 

skolan. 

 

Om anställningen 

Lön 

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön 

Anställningsvillkor 

Heltid 

Tillsvidare 

Var ligger arbetsplatsen? 

Sjöeryd 3 



 
56891 Skillingaryd 

Arbetsgivaren 
Tofthaga förskola och skola ekonomisk förening 

http://tofthaga.se 

Kontakt 

Kontaktpersoner 

• Åsa Rocén 

Rektor 

asa.rocen@tofthaga.se 

0722222975 

Fackliga kontaktpersoner 

• Jessica Jansson 

Lärare 

jessica.jansson@tofthaga.se 

Sök jobbet 

Ansök senast 23 december (om 27 dagar) 

Ansök via mejl 

Mejla din ansökan till 

asa.rocen@tofthaga.se 
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