
Föräldrakooperativet Minibojarna 
söker förskollärare

Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Lön: Fast månads-, vecko-, eller timlön
Sök: Senast 15 maj 2017
Antal: 1 förskollärare

Verksamhetsbeskrivning
Minibojarna är en liten förskola på Kungsholmen som drivs av ett engagerat föräldrakooperativ. På förskolan har vi plats för 
totalt 29 barn. Fördelat om 13 barn på vår småbarnsavdelning, Jollen och 16 på storbarnsavdelningen Skeppet. På Minibojarna 
finns det två förskollärare och tre barnskötare. En av förskollärarna är också förskolechef, som arbetar 75 procent i barngrupp. 
Vi driver en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet och är stolta över att ha engagerad personal som ger barnen kunskap, 
utvecklingsmöjligheter, trygghet, omsorg och glädje i en positiv miljö. Vi prioriterar små barngrupper och välutbildad personal. 
Våra lokaler ligger ett stenkast från Fridhemsplan med närhet till flera trevliga parker dit vi ofta går med barnen. Vi åker också 
enkelt på andra utflykter som till exempel teater, museum och till skogen då tunnelbana och buss finns i närheten. Förskolans 
nuvarande öppettider är 7.45-17.00, men vi följer Stockholms stads ramtider. 

Arbetsuppgifter
Vi söker en förskollärare med några års erfarenhet av yrket till vår förskola. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 
Tjänsten är förlagd på Jollen men samarbetet mellan avdelningarna är nära och barnen är trygga med alla i personalen. 

Utbildning/Erfarenhet
Vi söker dig som är engagerad, initiativrik, positiv och tycker om att driva den pedagogiska utvecklingen på din arbetsplats. Du 
bör ha lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du är strukturerad och trygg i dig själv. Då vi driver ett aktivt arbete med 
att utveckla den av Reggio Emilia inspirerade pedagogiken är erfarenhet av Reggio Emilia-pedagogiken mycket meriterande. 
Förskolan har som mål att integrera ny teknik i pedagogiken, bland annat genom att arbeta med lärplattor i dokumentation och 
daglig verksamhet. Vi vill att du som söker tjänsten tycker att det är roligt att vidareutveckla ditt arbetssätt med allt vad den nya 
tekniken kan erbjuda. Vi erbjuder dig en kreativ arbetsmiljö där barnet sätts i centrum, och där du har stora möjligheter att vara 
med och utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Dessutom erbjuder vi dig: 
- Fyra veckors sammanhängande sommarsemester. 
- Betald ledighet mellan jul och nyår samt vissa klämdagar.
- Friskvårdsbidrag och schemalagd friskvårdstid. 
- Pedagogisk lunch och mellanmål. 
- Kontinuerlig fortbildning. 
- Arbetskläder för utomhusbruk. 
- Små barngrupper och hög personaltäthet. 

Arbetslivserfarenhet
Lärare i förskola / Förskollärare: erfarenhet efterfrågas

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Personalansvarig förälder Cecilia Brolin 0736525713
Personalansvarig förälder Rasmus Järvinen 072-050 66 60
Förskolechef Susanne Johansson 072-8746330

E-post: ansokan.minibojarna@gmail.com

Skicka ansökan senast den 15 maj 2017 via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Postadress:
Föräldrakooperativet Minibojarna
St. Eriksgatan 15, 1 tr
11239 STOCKHOLM

Hemsida: www.minibojarna.se
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