
 

 

 

Tofthaga förskola och skola söker lärare med inriktning fritidshem 

Omfattning: Heltid 

Varaktighet: Tillsvidare 

Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning 

Meriterande 

• Lärare i fritidshem/Fritidspedagog - 5 års erfarenhet eller mer 

Om jobbet 

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

"Tofthagaskolan förskola och skola ekonomisk 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, naturskönt belägna med sjö, skog, åker och äng som 

närmaste grannar. Ca 130 barn i åldrarna 1–12 år och ca 25 personal finns i våra 

verksamheter. 

Tofthaga drivs av engagerad personal och styrelse. Tillsammans arbetar vi för att barnens och 

personalens bästa sätts i fokus. Vi är mycket stolta över verksamheterna som dessutom är en 

viktig del av vår levande landsbygd.  

Vem söker vi? Vi söker dig som är utbildad lärare inom fritidshemmet. Gärna med några års 

arbetslivserfarenhet. Du är van vid att arbeta i arbetslag och lägger elevernas bästa i fokus. Du 

är flexibel och ser till laget före jaget. Det är naturligt för dig att ta ansvar, planera och är väl 

insatt i vår läroplan. 

Tillsammans med andra i arbetslaget är du delaktig i det pedagogiska utvecklingsarbetet och 

planeringen för fritidshemmet. I ditt förhållningssätt ser du barn som kompetenta och arbetar 

medvetet med deras inflytande och delaktighet. Att möta eleverna under hela dagen och stötta 

elever/klasser under lektionstid ser vi som en självklarhet.  

Vad erbjuder vi? Som en del av vår personalstyrka har du tillsammans med dina kollegor 

stora möjligheter att påverka arbetet då beslutsvägarna i vår verksamhet är korta. På 

Tofthagaskolan 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. . 

Vi hanterar ansökningarna löpande. Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll 

(SFS 2000:873). 

 



Kontaktpersoner 

• Emmelie Berglöf 

Rektor 

emmelie.berglof@tofthaga.se 

0722222975 

Fackliga kontaktpersoner 

• Jessica Jansson 

Lärare 

jessica.jansson@tofthaga.se 
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