
 

 
 

 

Resurspedagog/elevassistent samt lärare inom fritidshem 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 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 25 personer i vår verksamhet. 

 

Skolan erbjuder dig arbete i en lugn och harmonisk miljö såväl ute som inne, klasser som 

läser i B-form och som ofta delas upp i mindre grupper, närhet till huvudmannen och därmed 

korta beslutsvägar. 

 

Arbetsbeskrivning 

 

Uppdraget som resurspedagog/elevassistent innefattar att ge stöd och hjälp för den enskilda 

elevens särskilda behov. Du ska skapa förutsättningar för trygghet, utveckling och struktur i 

vardagen för individen. När möjligheter ges ska du också vara ett stöd för gruppens behov. 

Innan och efter skoldagens övergår arbetet till fritidshemmet. 

 

Kvalifikationer 

 

Vi söker dig som har pedagogisk utbildning, gärna med inriktning mot barn/elever inom NPF-

området. Har du en utbildning som lärare inom fritidshem är det till en stor fördel. Vi ser 

gärna att du har erfarenhet inom skola och barnomsorg eller som ungdoms- eller 

behandlingspedagog. 

 

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Då det kan förekomma stressiga situationer 

är det viktigt att du kan behålla och utstråla ett lugn. Du är självständig i ditt arbete samtidigt 

som du har god samarbetsförmåga med såväl kollegor, elever och vårdnadshavare. Vidare är 

det viktigt att du är lyhörd för andras åsikter. Du har en förmåga att analysera och kunna se 

situationer som dyker upp ifrån olika perspektiv. Hos oss är det viktigt att ha eleven i fokus i 

det dagliga arbetet. 



Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

 

Tjänsten kräver utdrag ur belastningsregistret. 

 

 

Varaktighet/arbetstid: 100% vikariat från 22-01-10 med möjlighet att tjänsten kommer gå 

över från vikariat till en tillsvidareanställning, semestertjänst.   

 

Lön: Månadslön 

 

Ansökan: Sista ansökningsdag 2021 10 29. 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.jansson@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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