Förskollärare/barnskötare till Varbergs Montessoriskola
Förskollärare/Barnskötare; Varbergs Montessoriskola Varberg;
1 plats.

Varbergs Montessoriskola är en liten och trygg skola där skaparlusten är stor! Vi
bedriver en verksamhet med förskola och F-3 skola. Vår förskola består av 4
avdelningar, 2 st småbarnsavdelningar och 2 st 3-5 årsavdelningar, med totalt ca
70 barn, i skolan har vi ca 60 elever och personalgruppen består av närmare 30talet medarbetare.
Varbergs Montessoriskola bygger sin verksamhet på Maria Montessoris tankar
och pedagogik om hur barnets utveckling och lärande främjas. Barnet står i
centrum och verksamheten utgår från den lilla individens behov. Vi anpassar
kontinuerligt Maria Montessoris pedagogik om barns utveckling till nutid och
följer helt läroplanerna för förskola, skola och fritidshem.
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en förskollärare/barnskötare företrädesvis med montessoriutbildning,
till ett vikariat i en av våra förskolegrupper. Du kommer att, tillsammans med
dina kollegor, ansvara för det vardagliga arbetet.
I tjänsten ingår planering av verksamheten utifrån aktuell barngrupps behov,
vara aktiv i att driva utvecklingsarbetet framåt. Du kommer att vara
ansvarspedagog för några barn. I dina arbetsuppgifter ingår kontinuerlig
observation och dokumentation av barnens lärande samt utvecklingssamtal med
föräldrar.
KVALIFIKATIONER
Förskollärarexamen alt barnskötarutbildning eller motsvarande.
Montessoriutbildning är meriterande men inget krav, dock förutsätter vi att det
finns ett personligt intresse och en önskan om att vilja fördjupa sig mer inom
montessoripedagogiken.
Vi ser att du är; initiativrik, självständig, professionell i ditt bemötande med
barn, föräldrar och kollegor. Du har förmåga att alltid utgå från barnets bästa
och se på ditt uppdrag som en del av en helhet. Du är öppen för förändringar och
välkomnar diskussioner kring förhållningssätt och syn på lärande.
För ytterligare upplysningar, kontakta verksamhetschef
Ulrika Enander 0723-713190
Du söker tjänsten genom att maila din ansökan till verksamhetschef,
rektor@vbgmo.se. Sista ansökningsdag är 20190405. Tjänsten är ett
föräldravikariat, 100%, med start 5 augusti 2019.
Välkommen med din ansökan!

