GRODAN OCH ANNEROSKOLAN SÖKER EN 1-7 LÄRARE
Arbetsplats
I Ur och Skur Grodan och Anneroskolan är en förskola och grundskola med 73
barn i åldrarna 1-9 år. Skolorna är ett personal- och föräldrakooperativ där vi
med en rimlig insats jobbar tillsammans för barnens bästa.
Vi arbetar enligt I Ur och Skurs metoder. Grundidén med friluftsliv i förskola och
skola är att genom naturupplevelser i grupp tillfredsställa barns behov av
kunskap, rörelse och gemenskap. Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet för barn
och ungdomar utgör grunden för I Ur och Skur.
Vi arbetar med livskunskap, som utvecklar barnens emotionella och sociala
kompetens, samt hållbar utveckling. Dessa ämnen går som en röd tråd genom
verksamheten, från förskola till skola.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med förskoleklass och fritidsverksamhet driver du den integrerade
skolklassen 1-3. Friluftfrämjandets I Ur och Skurpedagogik genomsyrar hela vår
verksamhet och en del av undervisningen sker utomhus. Skolklassen idag är en
lugn grupp barn som är välutbildad i livskunskap, men trots det vet vi att det är
krävande och krävs stor kompetens för att klara av att effektivt kunna driva en
åldersintegrerad klass.
Kvalifikationer:
Vi söker nu dig som vill vara med och bidra till att våra barn får en bra start i
livet. Du skall ha ett lekpedagogiskt förhållningsätt, brinna för
utomhusverksamhet och se barns lärande genom lek och upplevelser i naturen
som en naturlig del av undervisningen. Ha erfarenhet av storyline, elevledda
utvecklingssamtal, vara flexibel, ha lätt för att samarbeta och öppen för att

förstå hur ditt eget förhållningssätt påverkar allt du gör. Du ska ha erfarenhet av
I Ur och Skurpedagogiken och av att ha undervisat i åldersintegrerade klasser.
Ansökan mejlas till info@grodan.org
För mer information om oss, gå in på vår hemsida www.grodan.org
Lön: Enligt avtal
Tillträdde: Höstterminen 2011
Kontaktperson: Ann Lundqvist, rektor
I Ur och Skur Grodan/ Anneroskolan
Annerovägen 6
192 75 Sollentuna
Telefon: 08 626 90 71
Vi vill ha din ansökan senast den 9 februari

