Jungs Friskola är en fristående skola som drivs av en ekonomisk förening sedan 2010. På enheten finns
förskola, förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem. Skolan ligger på Varaslätten, inbäddad bland vida
sädesfält. Vår enhet är liten och eleverna får vistas i små flexibla grupper med tillgång till många vuxna som
ser varje barn. Barn och elever är vana vid att leka tillsammans i olika åldrar och att se till varandras
olikheter. Vi samverkar förskola, skola och fritidshem och vi vill se den röda tråden genom de första viktiga
småbarnsåren och de tidiga skolåren.
1 juli 2021 kommer en sammanslagning av Jungs friskola och Broholmskolan ske och därefter kommer
Broholmskolan ekonomisk förening vara verksamhetens huvudman. Broholmskolan är en fristående F-9-skola
med 360 elever belägen i Lidköping med en profil där friskvård, natur och miljö genomsyrar hela
verksamheten. Enheten i Jung kommer att benämnas Broholmskolan Jung och utöver de stadier och
skolformer som finns där idag kommer även årskurs 4 och 5 finnas, med start för årskurs 4 ht 2021.

Vi söker

Grundskollärare 1-3

(vikariat läsåret 2021-2022)

Kvalifikationer

Legitimerad grundskollärare med behörighet för undervisning i
årskurserna 1-3 men gärna även för åk 4-6. Vi ser att Du är
flexibel och har god samarbetsförmåga med både elever,
vårdnadshavare och kollegor.

Arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med andra lärare planera, genomföra
och utvärdera undervisning och stödja och utmana eleven i
sitt lärande och i sin sociala och personliga utveckling. Du
kommer i huvudsak att undervisa i årskurs 1 med en nära
samverkan med elever och lärare i förskoleklass. Du deltar
aktivt i skolans utveckling men också i hela enhetens
utveckling i samverkan med förskolans och fritidshemmets
verksamhet.
Föräldraledighetsvikariat 100% med start 2021-08-17.
Möjlighet till fortsatt anställning.

Villkor
Ansökan

Skickas senast 2021-04-20 till:
karin.hansson@jungsfriskola.se
Vi kommer att arbeta med löpande urval och intervjuer.

Kontaktperson

Karin Hansson, rektor Jung tel. 0709-144968

Välkommen med Din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna
tjänstetillsättning.

