Lidingö 2019-04-16

Om dig
Vi söker nu två barnskötare (en tillsvidaretjänst samt ett grav-vik på ett år) som kan bli del av vårt
redan fantastiska team och vill vara delaktig i vidare utvecklingen av Blåkulla. Under det senaste året
har Blåkulla genomgått ett förändringsarbete som ytterligare har gjort oss till en förskola med hög
ambitionsnivå i toppklass!
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Du är utbildad barnskötare
Det är en fördel om du har kunskap i att arbeta utifrån olika fokusområden så som
matematik, språk, skapande, natur/teknik och vi-känsla.
Du tycker om att vistas utomhus alla årstider.
Du kan anpassa dina undervisning till olika åldersgrupper.
Du har god IT-vana, på Blåkulla arbetar vi aktivt med digitalisering.
Du är van att arbeta med pedagogisk dokumentation.
Du behärskar svenska språket muntligt och skriftligt.

Som person är du initiativrik, flexibel och positiv. Givetvis har du också både förmåga, lust och vilja
att inspirera och utmana barnen. Samarbetsförmåga och engagemang är en självklarhet. Du ska vara
social och vara öppen för att möta andra människor.

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare på Blåkulla är du ansvarig för att tillsammans med förskollärarna planera, utveckla,
genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån LPFÖ-18 och andra styrdokument. Du
kommer att ingå i ett arbetslag om fem pedagoger inklusive förskolechef.

Personalförmåner inkluderar friskvårdbidrag, klädbidrag, fria pedagogiska måltider, mm.
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Om Blåkulla

Blåkulla är en av Lidingös äldsta förskolor och drivs som föräldrakooperativ. Vi har på 25 barn
fördelat på två barngrupper som fungerar som en syskongrupp där alla gör aktiviteter tillsammans
men delas upp i mindre grupper för vissa aktiviteter. Fördelningen på förskolan är att vi har ett mx
tak på 8 st yngre barn ca 1,5-3 år och de äldre barnen ca 3-5 år är 17 st. På förskolan arbetar fem
pedagoger inkl. förskolechefen. Vår kock lagar all mat från grunden i vårt kök, med fokus på ekologisk
mat.

Blåkullas pedagoger arbetar utifrån mottot ”trygga barn i naturnära miljö”. Vi är utomhus större
delen av dagarna och varje vecka gör vi minst en heldagsutflykt till närliggande skogsområden.

Verksamheten bedrivs i ett trähus med en trevlig gård nära Kyrkviken på norra Lidingö. Vi har en grön
gård som erbjuder möjlighet till lek, och en liten odlingslott och fruktträd. På promenadavstånd finns
grönområden, skogsområden, gårdar med djur, och andra platser som vi utforskar tillsammans.

Bästa hälsningar
/ Katarina Skruvfors
Förskolechef på föräldrakooperativa förskolan Blåkulla
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