
 
 
 

 

Skicklig lärare i fritidshem eller fritidspedagog till 

Mellbystrandsskolan 
 

Är du en skicklig lärare i fritidshem som vill bli skickligare, eller nyutbildad och vill utvecklas 
tillsammans med skickliga kollegor ska du komma till oss! 
 
Vår lärare Otto har precis lämnat oss för att flytta och arbeta i sin hemstad Borås och därför söker vi 
nu ersätttare för honom. 
 
Mellbystrandsskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem och drygt 200 elever. Fritidshemmet 
har ca. 115 elever inskrivna och är åldersuppdelat på två olika avdelningar. Skolan ligger i ett härligt 
naturområde med närhet till både hav och skog. När våra lokaler renoverades och byggdes till för 
några år sedan, valde vi medvetet en lärmiljö som skapar stora möjligheter för olika aktiviteter på 
fritidshemmet. Intill skolan finns en ny sporthall, två konstgräsplaner och en liten skateramp som vi  
utnyttjar ofta. 
 
Hos oss kommer du att möta engagerad, motiverad och kompetent personal som alla arbetar för 
elevernas bästa. Vi har en blandning av kompetenser och fem av oss är utbildade lärare i fritidshem. 
Fritidshemmet har huvudansvaret för ”roligare raster med kvalitet”. Några gånger per termin 
fördjupar vi oss i fritidshemsuppdraget själva i arbetslaget eller tillsammans med personal från andra 
fritidshem. 
 
Du behöver vara en arbetslagsmänniska som värdesätter den gemenskap och lärande det ger. I 
samverkan med skolan driver vi också utvecklingsarbete som stödjer vårt gemensamma ansvar för 
våra elever under hela dagen. 
 
Vi söker nu Dig som vill bli en i vårt arbetslag och genom det ge eleverna bästa möjliga förutsättningar 
för sitt lärande.  
 
Arbetsuppgifter 
Tillsammans och i samarbete med övriga kollegor vidareutveckla och ansvara för undervisningen på 
fritidshemmet i samverkan med skolans övriga verksamhet. Undervisa i klass om du har 
lärarlegitimation eller vara resurs. 
 
Kvalifikationer 
Lärare i fritidshem, Fritidspedagog, Förskollärare/lärare med behörighet för fritidshemmet eller 
motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Har du behörighet att  undervisa i 
några ämnen är det en merit, musik är särskilt meriterande.  
Vi vill att du bifogar personligt brev och CV.  
 
Anställningsform 
Tillsvidare, semestertjänst 75-100 % beroende på din legitimation/kompetens.  
Du disponerar egen dator, arbetskläder, får friskvårdkort eller friskvårdspeng mm. 
 
Tillträdesdag 
7/8 eller enligt överenskommelse 
 
Lön 
Enligt överenskommelse 
 
Upplysningar 
Eva Karlberg, Rektor, 0703-294 576 



 
Fackliga upplysningar 
Anette Granlund, lärare i fritidshem, Lärarförbundet 0708-107216  
 
Sista ansökningsdag 
2023-03-13 
 
Övriga upplysningar 
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid 
anställning. Är du nyanställd ingår ca 10% nedsättning till reflektion/träff med mentor.  
 
Till annonsförsäljare 
Laholms kommun önskar för närvarande ingen ytterligare annonsering av denna tjänst. 
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