
 

 
 

 

ISGR söker fritidspedagog/lärare fritidshem, 100% 
Sista ansökningsdag: 2020-02-29 

 

ISGR (The International School of the Gothenburg Region) är en fristående skola i centrala Göteborg 
med två sektioner; den nationella sektionen som följer den svenska läroplanen och den internationella 
sektionen som följer IB-programmet (International Baccalaureate). Vi erbjuder en trygg och dynamisk 
miljö där eleverna förbereds för en framgångsrik framtid! 

ISGR ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund vars medlemmar är Mölndal, Partille, Lerum, 
Kungsbacka, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Härryda, Ale, Lilla Edet och Göteborgs 
kommun. 

Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se 

ARBETSUPPGIFTER 

I ditt arbete som fritidspedagog/lärare mot fritidshem kommer du att tillhöra en av våra åtta 

fritidshemsavdelningar. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet i 

elevgruppen utifrån gällande styrdokument. Ditt arbete tillsammans i arbetslaget innebär att ge barnen 

möjlighet att få inflytande, utvecklas och lära. Du kommer även att ha uppdrag under skoldagen och 

kopplas till någon klass där du kommer att bistå med att utveckla elevernas lärande. Du kommer att vara 

en viktig samverkansperson mellan skolan, där du kommer vara resurs/undervisa, och fritidshemmet.  

 

 

KVALIFIKATIONER 

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/grundskollärarexamen med inriktning mot fritidshem eller 

likvärdig högskoleutbildning. 

 

Vi söker dig som har värme, inlevelseförmåga, engagemang och ett förhållningssätt som sätter barnen i 

centrum. Du är lyhörd och möter varje individ med positiva förväntningar. Vi vill att du är bra på att skapa 

situation där barn lyckas. Du vill skapa förutsättningar för ett öppet och förtroendefullt möte med andra 

människor och har lätt för att samarbeta.  

 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med barn, vårdnadshavare 

och kollegor. Vi ser gärna att du även har en ämnesbehörighet i något ämne. 

 

Eftersom vi talar mycket engelska på skolan är det viktigt att du känner dig bekväm att använda detta 

språk.   

 



 

 
 

 

 

 

ANSÖKAN 

Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn. 

Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse 

Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. 

Välkommen med din ansökan via e-post senast 2020-02-29 till marianne.axelsson@isgr.se 

  OBS! Skriv ”Ansökan fp 100%” i ditt mail. 
 
Vi tar även emot ansökningar om du är intresserad av att arbeta deltid. Skriv då ”Ansökan fp deltid” i 
ditt mail. 

mailto:marianne.axelsson@isgr.se

