
Rektor till Tofthaga förskola 

Tror du, precis som vi, att utbildningen i förskolan lägger grunden för ett 

livslångt lärande, och att det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn på 

förskolan? Strålande, då kan Tofthaga förskola bli din nya arbetsplats! 

OM ARBETSGIVAREN 

Tofthagaskolan är en fristående förskola/skola, belägen ca 7 km utanför Skillingaryd. 

Förskolan startade 1991 och skolan 1999. Sedan 2009 drivs de båda verksamheterna 

av en och samma styrelse. Huvudman är ”Tofthaga förskola och skola ekonomisk 

förening” som driver verksamheten utan vinstintressen. Verksamheterna är politiskt 

och religiöst obundna. 

År 2009 fick vi förmånen att välkomna förskolebarnen och skoleleverna till en helt 

nybyggd skola, belägen med sjö, skog, åker och äng som närmsta grannar. Idag 

omfattar verksamheterna ca 140 barn och elever i åldrarna 1–12 år, varav ca 50 barn 

på förskolan. Totalt arbetar ca 20 personer i våra verksamheter, varav hälften på 

förskolan. Som arbetsgivare erbjuder vi dig korta beslutsvägar, stor delaktighet och 

möjlighet att göra skillnad.  

VEM ÄR DU? 

Tofthaga söker nu en rektor på ca 40% till vår förskola. Tjänsten kan gärna 

kombineras med arbete som förskollärare. Du som söker är legitimerad förskollärare 

och har erfarenhet av arbete i förskolan. Vi söker dig som arbetat några år som 

förskollärare och nu känner dig redo för nästa steg - en ledande roll i förskolan. 

Både som rektor och förskollärare i vår verksamhet arbetar du alltid med 

barnperspektivet i fokus. Du kommer att vara spindeln i nätet mellan styrelsen, 

skolan, förskolans personal, barn och vårdnadshavare. 

Som person är du lyhörd och tydlig i din kommunikation, samt har förmågan att 

prioritera. Rollen som rektor innebär ett stort ansvar och kräver att du kan arbeta 

självständigt, strukturerat och i samverkan med andra.  

ARBETSUPPGIFTER 

Ditt uppdrag är att leda och utveckla vår förskola utifrån lagstiftning, läroplaner och 

övriga styrdokument. Du ansvarar för förskolans utveckling och uppföljning och har 

även arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar. Genom ett systematiskt arbete med 

utveckling, uppföljning och fortbildning jobbar du tillsammans med personalen för 

att ständigt förbättra kvaliteten i förskolan. Vi som styrelse och huvudman för 

verksamheten vill vara lyhörd för förskolans behov och fungerar som ett stöd i 

arbetet för barnens och personalens bästa.  



Som företrädare för förskolan jobbar du aktivt för ett bra samarbete med 

vårdnadshavare och andra förskolor. Ett samarbete med rektorn som driver skola och 

fritidshem ser vi som en självklarhet och en möjlighet, utifrån ett helhetsperspektiv 

för barnen i våra verksamheter. 

Vi ser fram emot din ansökan!  

Ansök senast 18/4 2021. 

Skicka din ansökan till: lena.toftgard@tofthaga.se 

 

 

Kontaktpersoner 

• Lena Toftgård 

Vice ordförande 

lena.toftgard@tofthaga.se 

0709624565 
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