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Om arbetsplatsen 
Lillgårdsskolan är en fristående skola som, sedan 1993, drivs av föräldrar genom Stiftelsen Lillgårdsskolan i 
Linköping. På skolan går ca.210 elever i årskurserna F-6. Fritidshemmet är organiserat i tre avdelningar.  
I dagsläget är vi 34 personal som arbetar på skolan. Vi menar att vi har en mycket god personal- och 
lokalsituation. Skolan är belägen i södra Berga med närhet till goda busskommunikationer. På Lillgårdsskolan 
har vi korta kontakt- och beslutsvägar. Alla föräldrar är med i skolans föräldraförening som bidrar till skolans 
skötsel och ger oss lite guldkant vid olika tillfällen under läsåret. Skolans profilering innebär en satsning på 
estetiska ämnen. Det förstärks av att alla elever, i skola och fritids, arbetar efter ett gemensamt tema för 
läsåret. Under några lektioner i veckan arbetar eleverna i åldersblandade tema-grupper. Eleverna lär på det 
sättet känna fler elever och vuxna. Det är en bidragande orsak till att våra elever upplever skolan som trygg. 
I vårt hälsofrämjande arbete erbjuds eleverna rastverksamhet alla raster under veckan. 

Kvalifikationer 

Då tjänsten idag innehas av en lärare med undervisning i skola och fritidshem behöver vi vara öppna för olika 

kvalifikationer. Vi söker främst dig som har legitimation att undervisa i trä- och metallslöjd samt fritidshem. 

Tjänsten kan utformas efter sökandes behörighet och verksamhetens behov. 

Är du behörig i någon del av de kvalifikationer vi söker, är du välkommen med en ansökan.  

Du är relationsskapande och samarbetar väl med kollegor, elever och föräldrar. Du har en kommunikativ 

förmåga i tal och skrift. Du är en god förebild för eleverna och i din undervisning förmedlar du den värdegrund 

som läroplanen beskriver 

I din roll som lärare i fritidshemmet har du goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag. Som lärare i trä- och 

metallslöjd har du goda kunskaper om skolans uppdrag som de beskrivs i läroplan och övriga styrdokument. 

Du som har lärarlegitimation bifogar vänligen den med ansökan. Har du lärarutbildning, men ännu inte fått 

lärarlegitimation ber vi dig att bifoga utbildningsintyg. 

Arbetsbeskrivning 

Du undervisar årskurserna 3 - 6 i trä- och metallslöjd samt elevens val 4 - 5 ca. 40% av tjänsten.  

Du samarbetar med kollegor i temaarbetslag 4 - 6. Du planerar, genomför och dokumenterar din undervisning 

och utför övriga arbetsuppgifter som ingår i lärarens arbete. 

Resterande del av tjänsten, 60%, undervisar du i skolans fritidshem. Du deltar i fritidshemmets kvalitetsarbete 

för att utveckla verksamheten mot fritidshemmets prioriterade mål. Du ingår i fritidshemmets arbetslag. 

Tillträde i september 2022 eller efter överenskommelse 

Omfattning: 100% 

Anställningsvillkor: Tillsvidare 

Kontakt: Thomas Ahola, rektor   

                 013- 16 40 35 

                 073-524 98 27 

Sök jobbet senast 5 augusti 2022  

Ansökan, med CV, personligt brev och lärarlegitimation/ utbildningsbevis görs med e-post till: 

thomas.ahola@lillgardsskolan.se 

Välkommen med din ansökan! 
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