Förskollärare Fiskebäcks Naturförskola

”Rosiga kinder
och solsken i
blick”

Vill du vara med och vidareutveckla Göteborgs första Naturförskola vid havet?
Vi söker dig som vill anta utmaningen att tillsammans med oss fortsätta utveckla vår
nystartade Naturförskola. Allt man kan göra inne kan man göra ute. Vi söker dig som vill
arbeta med friskare, gladare och smartare barn!
Du är positiv, flexibel, företagsam, vågar tänka nytt och har ett genuint intresse och hjärta
för barn och natur, samt älskar att vara ute i alla väder. Vågar du bryta gamla mönster och
till exempel ta med flanotavlan ut eller låta en gammal ek få bli klätterställningen som vajar
för vinden, då är du rätt person.
På vår helt nybyggda förskola finns fem avdelningar. Tre avdelningar är Naturinriktade och
två avdelningar är ”I Ur och Skur” certifierade. På förskolan finns barn från 1-5 år och vi
arbetar åldersindelat. På våra tre Naturavdelningarna fokuserar vi lite extra på de
naturvetenskapliga ämnena så som matematik, naturkunskap, teknik, miljö och utevistelse.
Våra ”I Ur och Skur” avdelningar utgår från I Ur och Skurs pedagogik som är utvecklad
utifrån Friluftsfrämjandets barnverksamhet.
Vi söker nu två entusiastisk förskollärare med stort naturintresse, en till våra IUSavdelningar och en till våra Naturavdelningar. Du blir anställd på huset och kommer att
arbeta med alla barn. Vårt förhållningssätt är att agera utifrån en värdegrund som innefattar
hur barnen är och lär. Vi strävar att alltid ha barnet i centrum. Vi ska vara lyhörda och
ödmjuka inför att alla barn är och lär på olika sätt och möta varje barn på den nivå den
befinner sig. Du som pedagog har ett medagerande och medupptäckande arbetssätt
tillsammans med barnen.
Hos oss får du frisk luft varje dag, närhet till skog och hav, personlig utveckling, pedagogisk
lunch, arbetskläder samt ett roligt arbete med trevliga kollegor att skratta och ha kul ihop
med.

Kvalifikationer
Förskollärarutbildning alternativt Lärare med inriktning yngre åldrar. Du ska vara positiv och
nyfiken, vilket syns genom att du visar intresse för andra genom att ställa frågor till såväl
små som stora. Du ska älska att arbeta med och för människor, vilket syns genom att du är
medupptäckare i barnens vardag. Du ska vara intresserad av ditt eget lärande och din
egen utveckling, vilket syns genom att du är en förebild för barnen och mån om att ständigt
utvecklas. Dina kollegor ser det genom att du vågar pröva nya metoder och arbetssätt.
Vi ser gärna att du har vidareutbildning i form av ”I Ur och Skur” -grundkurs eller liknande.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna
Jenny Jonsson, Naturinriktad Förskollärare
Maria Wernvik, I Ur och Skur Pedagog/Förskollärare
Mette Myrin, Förskolechef 031 - 366 14 65

jenny.jonsson@vastra.goteborg.se
maria.wernvik@vastra.goteborg.se
mette.myrin@vastra.goteborg.se

Se hela annonsen på: www.offentligajobb.se (Göteborg - Förskollärare Fiskebäcks Naturförskola)

