Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar
vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri
träning och friskvårdsaktiviteter. Vi goda pendlingsmöjligheter med buss t ex FilipstadKarlstad en buss/timme i vardera riktningen.
Filipstad, Värmlands bästa skolkommun enligt SKL, 12:e bäst i Sverige.
Strandvägsskolan är en F-6 skola med drygt 280 barn. Här finns särskolklasser, grupper
med nyanlända och fritidshem.

Vill du jobba som klasslärare i Värmlands bästa skolkommun?
Strandvägsskolan söker klasslärare i åk.4–6
Strandvägsskolan i Filipstad söker nu en klasslärare till en klass på mellanstadiet. Vår
skola ligger i centrala delen av Filipstad och här finns grundskolan F-6 och
grundsärskolan F-6. På skolan går det ca 280 elever och vi är 50 anställda. Vår skola är
mångkulturell med elever som bryr sig om varandra. Vi arbetar utifrån
trivselprogrammet vilket innebär ökad aktivitet och social inkludering på rasten.
Trivselprogrammet tror på fysisk aktivitet för bättre hälsa, inlärning och trivsel. Vi ser
också vilken effekt Trivselprogrammet har på skolorna när det gäller bättre
sammanhållning och färre konflikter mellan elever. Vidare har kommunen ett
kvalitetssäkringsprogram inom matematik och svenska som blir en del av din
undervisningsgrund. I SKLs öppna mätning är vi rankade som Värmlands bästa
skolkommun och i Sverige är vi på en hedrande 12:e plats!
Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad/legitimerad lärare med utbildning för grundskolans åk.46
Som person är du positiv, nyfiken, lärande och reflekterande. Du ska ha en god förmåga
att kommunicera och samarbeta med föräldrar och kollegor och en vilja att skapa goda
relationer med eleverna. Vi värdesätter erfarenhet, kreativitet och engagemang. Av oss
får du en god och utvecklande arbetsmiljö och kollegor att jobba i nära samarbete med.
Du ska kunna arbeta självständigt och kunna organisera en strukturerad och
utvecklande arbetsmiljö för eleverna. Andra personliga egenskaper är god
samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig
lämplighet.
Mer information om tjänsten?
Ring vår rektor Maria Sjödahl Nilsson tel. 0590-615 13 eller 072-518 45 72 som gärna
svarar på frågor.
Arbetstid/Varaktighet
Tillträde 8 augusti 2017, tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %.
Ansökan
Märk ansökan med lärare åk.4-6. Ansök senast 6:e augusti. Observera att vi tillämpar
löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Välkommen med din ansökan!

