
Grundskollärare åk 4-6 ,
Arbetsplatsinriktad

Färe Montessoriskola

lärarutbildning

Om arbetsplatsen
Färe Montessoriskola ligger i Sibbhult och huset eller herrgården är från 1890.

Huset är omgiven av en härlig trädgård och huset är väldigt olika en “vanlig” skola.

Det finns inga korridorer bara öppna ytor och en känsla som värnar om trygghet.

Vi har integrerad särskoleverksamhet

Vi har ca 145 elever från F-9 och har 35 anställda.

Arbetsuppgifter
Färe Montessoriskola kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad och flertalet andra kommuner en ny typ
av utbildning, Arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en
anställning på en grundskola i Älmhult och att du får lön under hela studietiden.

Grundlärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 4-6 i ämnena svenska, engelska, matematik,
biologi, fysik, kemi och teknik.

Under studietiden kommer du att ha en anställning på Färe Montessoriskola. Under de 5 år som utbildningen genomförs
kommer du arbeta 50% och studera motsvarande 75% studietakt. Anställningsavtalet kommer att förnyas årligen under
förutsättning att du klarar dina högskolestudier. Lönen består utav en individuell del på minst 12.500 kr/mån samt en
studiedel på 5500kr/mån. Totalt är ingångslönen på 18.000 kronor per månad. Du kan också ansöka om studiemedel från
CSN. När du är anställd av Färe så tar du så klart del av friskvårdspengar, studiedagar. Du är äter alltid en pedagogisk
lunch och behöver inte betala för den. Utbildningen omfattar totalt 240 hp och efter examen kan du ansöka om
lärarlegitimation.

Uppdraget innebär att du under din utbildning också förvärvar praktiska erfarenheter i form utav att arbeta som lärare
parallellt med dina studier. Som stöd i ditt arbete och i din utveckling tilldelas du en egen mentor som finns tillgänglig när
du är på arbetsplatsen för att vägleda och ge pedagogisk expertis. Din mentor är en erfaren lärare som redan arbetar på
skolan. Som lärare kommer du delta i olika pedagogiska arbetsuppgifter ute på din arbetsplats som exempelvis planering



av undervisning tillsammans med dina kollegor, genomförande av lektioner, utvärdering och bedömning. Beroende på
tidigare erfarenhet samt din utveckling under studiernas gång kommer ditt ansvarsområde att öka efterhand.

Kvalifikationer
En förutsättning för anställning är att du har sökt och blivit antagen till utbildningen på Högskolan Kristianstad. För
ansökningskriterier se antagning.se samt https://www.hkr.se/program/grundlarare-arbetsplats.

Vi söker dig som har ett stort engagemang för utbildningsfrågor och som ser en framtid som pedagog. Du drivs av att
arbeta tillsammans med andra människor och motiveras av att kunna bidra till andras utveckling. Som lärare är du en trygg
ledare i klassrummet och du har en förståelse för att elever lär och utvecklas på olika sätt. Du är flexibel och har förmåga
att snabbt ställa om då omgivningen kräver det. Du får gärna ha erfarenhet av arbete i skolmiljö sedan tidigare, men det är
inget krav.
Ingen erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2022-08-10

Ansökan
Ansök senast: 2020-03-30

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Andreas Parastatidis
0735-207180
Andreas.parastatidis@fare.se

Övrigt
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss: www.fare.se


