
Tofthaga förskola söker resurspedagog 
 
Om oss 
Tofthagaskolan är en fristående förskola/skola, belägen ca 7 km utanför Skillingaryd. 
Förskolan startade redan 1991 och skolan 1999. Sedan 2009 drivs de båda verksamheterna 
under samma tak och av en gemensam styrelse. Huvudman är Starkeborg Tofthagskolans 
ekonomiska förening som driver verksamheten utan vinstintressen. All verksamhet är 
godkänd och står under tillsyn av skolinspektionen och Vaggeryds kommun. Verksamheterna 
är politiskt och religiöst obundna. Våra verksamheter finns i nya lokaler sedan 2009, 
naturskönt belägna med sjö, skog, åker och äng som närmaste grannar. Ca 125 barn i 
åldrarna 1-12 år finns i våra verksamheter, varav ca 85 elever i skolan år F-6. På 
fritidshemmet är ca 40 barn inskrivna. Totalt arbetar drygt 20 personer i våra verksamheter. 
Förskolan är organiserad i tre avdelningar, med cirka 45 barn, och 10 personal. 
 
Om dig 
Vi söker dig som vill jobba som resurs i en barngrupp och/eller barn i särskilda behov. Vi vill 
höra från dig som är sugen på att arbeta tillsammans med engagerade kollegor under 
inspirerande och trygg ledning i ett team som leds av vår rektor. Det är önskvärt att du har 
utbildning i och erfarenhet av TAKK. 
 
Du kommer tillsammans med dina kollegor bidra till varje barns och hela barngruppens 
positiva, meningsfulla och utvecklande miljö. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet 
och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans styrdokument och verksamhetsmål. 
Du har en personlig iPad för att få en kontinuitet i SKA-arbetet. I ditt förhållningssätt ser du 
barn som kompetenta och arbetar medvetet med deras inflytande och delaktighet. Vi 
förväntar oss att du är engagerad, flexibel, tar initiativ samt har god samarbetsförmåga. I de 
dagliga kontakterna med vårdnadshavare är du barnfokuserad och engagerad och arbetar för 
ett förtroendefullt och nära samarbete. Som en del av vår personalstyrka har du tillsammans 
med dina kollegor stora möjligheter att påverka arbetet då beslutsvägarna i vår verksamhet 
är korta. För att kunna skapa en helhet och bra övergångar för barnen har vi en nära och god 
samverkan med skola och fritids.  
 
Välkommen med din ansökan! 
 
Dina arbetsuppgifter 
 
Tofthaga förskola söker nu dig som vill arbeta som en resurs i en av våra barngrupper, ca 
5h/dag, fyra dagar per vecka. Uppdraget kommer delvis utformas utifrån dina kunskaper och 
erfarenheter. Du kan t ex jobba med barn i behov av särskilt stöd, eller som en resurs i hela 
gruppen. 
 
På Tofthaga förskola är vi måna om att erbjuda barnen en trygg och stimulerande miljö. Vi tar 
vara på de möjligheter som landsbygdens fina omgivningar ger oss till utelek och lärande. 
Förskolan utgår från ett utforskande arbetssätt och arbetar med tema där barnens frågor, 
intressen och nyfikenhet styr innehållet. Genom pedagogisk dokumentation följs barnens 
utveckling och lärande. Genom ett systematiskt arbete med utveckling, uppföljning och 
fortbildning jobbar vi med att ständigt förbättra kvaliteten i förskolan.     



 
Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873).    
 
På Tofthaga finns flera drivna personer i personalstyrkan och i styrelsen som alla månar om 
barn och personal samt värnar och är mycket stolta över verksamheterna som en viktig del 
av vår levande landsbygd. 
 
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 utvecklas och mår bra  
- Vara en attraktiv arbetsplats där personalen vill stanna kvar  
- Skapa goda relationer till vårdnadshavare, bygden, företag, kommunen och andra 
förskolor/skolor. 
 
 
Anställningsvillkor 
Tjänstens omfattning är 50% 
3-6 månader 
Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning 
 
Arbetsgivare och adress: 
Starkeborg Tofthagaskolans ekonomiska förening 
Sjöeryd 3 
568 91 Skillingaryd 
 
Vid frågor kontakta gärna: 
Jenny Claesson, Förskolechef, tfn 0370-721 00 e-post: jenny.claesson@tofthaga.se 
Lena Toftgård, Vice ordförande, tfn 0709-624565 e-post: lena.toftgard@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: jenny.claesson@tofthaga.se 
Ansök senast 29 augusti 2019. 
 
 
Vi undanber oss vänligt men bestämt, all form av hjälp med rekryteringen 
från utomstående aktörer. 
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