
[Skriv här] 

Föräldrakooperativet Regnbågen i Sala 

 
 

Vik. barnskötare 80% i 1,5 år från 7 januari 2019 
Tillträde 7 jan 2019 eller enl. ö.k. Vikariatet beror på graviditet och kan pågå till 31 maj 2020. 

Om Regnbågen 

Föräldrakooperativet Regnbågen grundades 1988 och utgår från fyra byggstenar: 

omtänksam, dela med sig, förlåt och kompis med underrubriker som att lyssna och visa 

respekt för varandra. Förskolan har en kristen profil, vilket betyder att vi bland annat firar de 

kristna högtiderna, men vi är måna om att barnen och de familjer som kommer till 

kooperativet har rätt till sin egen tro. 

En liten barngrupp med 20 barn i blandade åldrar 1-5 år bidrar till en trygg atmosfär och att 

barnen lär sig mycket av varandra. Barngruppen delas in i mindre grupper i samband med 

vissa av veckans återkommande moment. 

Hög personaltäthet med en förskolechef, en förskollärare och tre barnskötare som arbetar 

tillsammans för att organisera förskoleverksamheten utifrån barnens behov, intressen och 

förmågor. Personalen har kunskap och erfarenhet av att möta människor på olika sätt, från 

olika kulturer samt turas om att dagligen laga ekologisk och närproducerad mat från grunden.  

Arbetsuppgifter: 

Tillsammans med de andra fyra pedagogerna organisera, strukturera, dokumentera och 

reflektera kring den pedagogiska verksamheten och barnens utveckling för att kunna driva 

verksamheten utifrån läroplanens uppdrag och förskolans pedagogiska idé och vision. 

Arbeta i barngrupp. Ibland innebär arbetet att du på egen hand ansvarar för och arbetar i en 

grupp med barn. Laga mat från grunden i förskolans kök en dag i veckan. 

Kvalifikationer: 

Du är utbildad barnskötare, har arbetat på förskola tidigare och är trygg i ditt uppdrag. Du har 

förståelse för uppdraget, vill ha goda relationer till kollegor, barn och deras vårdnadshavare 

och trivs att jobba i samarbete med andra. 

Du förstår värdet av att alla människor har olika förutsättningar och att alla tar till sig kunskap 

på olika sätt och kan relatera till din omgivning på ett lyhört sätt. Du har intresse och 

motivation att utveckla den språkliga medvetenheten hos barnen, och deras personliga 

utveckling. Har du kurs i livsmedelshygien är det meriterande. 

I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. 

Varmt välkommen med din ansökan senast 30 november! Maila den till 

personal@regnbagensala.se 

Kontaktpersoner: Förskolechef Anna Liåker 076-2431626 

Personalansvarig Ulrika Ekström Emnerud 070-5748516 

mailto:personal@regnbagensala.se

