Jag finns här för borlängebon
Jag gillar utmaningar
Jag möter varje människa
med öppenhet

borlange.se

Vill du arbeta
som vikarie i
Borlänge kommuns
förskolor?

Att jobba inom förskola är ett ansvarsfullt
och stimulerande arbete. Det gäller att trivas
med människor, vara samarbetsvillig men
också intresserad av barns utveckling och
lärande.

Vill du lära dig mer om yrket
innan du utbildar dig?
Arbete i förskola innebär omväxlande
uppgifter tillsammans med andra vuxna och
barn i ett arbetslag.
I Borlänge kommun finns över 40 förskolor, cirka 2600 barn och 550 pedagoger.
Förskolorna är olika stora, av olika karaktär
och finns geografiskt placerade över hela
kommunen. Förskolan i Borlänge kommun
växer och därför behöver vi fler vikarier.
Som vikarie ska du med kort varsel ta dig
till en förskola för att arbeta där under en
eller flera dagar. Ordinarie personal berättar
mer om vilka arbetsuppgifter du förväntas
utföra under dagen.
Att vikariera i förskolan innebär att du
ersätter någon i den ordinarie personalgruppen. Därför är det viktigt att du kan samarbeta med de andra i personalgruppen och
utföra många av deras arbetsuppgifter.

Som vikarie ska du kunna ta dig till de olika
förskolorna på egen hand. Du ska också
kunna arbeta utomhus, tänk kläder efter
väder.
Innan du börjar vikariera får du möjlighet
att delta i verksamheten under en introduktionsdag. Viktigt att tänka på är att du är en
förebild för barnen och att du ska stötta barnen i olika aktiviteter och under leken. Både
barn och vårdnadshavare ska känna sig
trygga när de lämnar sina barn till förskolan,
därför har du ett stort ansvar i arbetet.
Som vikarie ska du vara flexibel, samarbetsvillig och kunna ta egna initiativ.
Du ska ha fyllt 18 år och ha ett utdrag ur
belastningsregistret. Vi ser gärna att du har
utbildning eller erfarenhet av liknande arbete. Förskolan ska skapa en verksamhet som
är trygg, rolig och lärorik och som lägger
grunden för det livslånga lärandet.

Nyfiken på att veta mer?
Skicka en intresseanmälan till oss!
E-post: vikarieforskola@borlange.se

