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Förskollärare, Barnkullen
Barnkullen är ett föräldrakooperativ i Hålanda, Ale kommun, med målsättningen 
att skapa en harmonisk barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden. 
Barnkullen öppnade i augusti 2007. Förskolans läge mitt i naturen erbjuder 
en stimulerande miljö med varierad pedagogisk verksamhet. Genom fri lek 
och allsidig pedagogik ska varje barn ges förutsättningar till självkännedom, 
begreppsbildning, problem- och konfliktlösning i samverkan med andra.

ARBETSUPPGIFTER Vårt mål är att skapa en trygg och harmonisk barngrupp 
utifrån gällande styrdokument. Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara 
för planering, genomförande, reflektion och uppföljning enligt Lpfö 98.

KVALIFIKATIONER Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår 
verksamhet utifrån skollagen och den reviderade läroplanen.

VI VILL ATT DU
• har godkänd förskollärarutbildning, eller liknande, för att arbeta i förskolan
•  har god kunskap om målen i förskolans läroplan och förmåga att 

omvandla dem till praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande 
för barnen

• är ansvarsfull och kan vara en god förebild
• kan skapa trygghet och förtroende till såväl barn, föräldrar som kollegor
• är engagerad i det pedagogiska arbetet
• har ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor

Hålanda förskola Barnkullen bedrivs som en ekonomisk förening och vi följer 
gällande kollektivavtal. Goda kommunikationsmöjligheter finns.

För mer information: www.barnkullen.se
Anställningsform: Vikariat
Tillträdesdatum: 2012-01-01 — 2013-07-01
Tjänstgöringsgrad: 75-100%
Sista ansökningsdag: 2011-11-01

Kontaktperson: Pernilla Olsson, förskolechef, tfn 0520- 66 83 65,  
pernilla@barnkullen.se
Ansökan till: pernilla@barnkullen.se eller 
Hålanda förskola, Barnkullen
Att. Pernilla Olsson, 
Långetorp 160, 
446 96 HÅLANDA

ANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA
• Personligt brev
• CV
• Referensperson

VI ERBJUDER DIG
• engagerade och idérika kollegor
• pedagogiska måltider
• bra personalförmåner

• stort inflytande
• individuellt anpassad lön
• engagerade föräldrar

LEDIGA TJÄNSTER

Jag undrar om föräld-
rar och skolan vet vad 
era barn gör på rasterna. 

Om inte så är det dags att ni 
får reda på det.

Dom springer fram och 
tillbaka över privat mark 
för att köpa godis. Trots att 
husägarna byggt staket för 
att förhindra detta spring-

ande finns det tydligen inget 
stopp. 

Det är dels för barnens/
ungdomarnas bästa då det är 
en bergssluttning som kan 
innebära olyckor, men även 
för hyresgästerna som trött-
nat – de skräpar ner och stör.

Man har även satt upp 
skyltar med information om 

att genomfart är förbjuden, 
men dessa skyltar saboteras 
bara.

Jag tvivlar på att föräld-
rarna är medvetna om allt 
detta energidrickandet och 
godisätandet på veckoda-
garna och under skoltid, 
men skräpet på marken runt 
hyreshusen talar sitt tydliga 

språk.
Vilka regler och lagar 

gäller på skolorna nu för 
tiden? Gäller försäkringen 
för skolbarn som befinner 
sig långt bort från skolan 
på skoltid om olyckan är 
framme?

Bekymrad närboende som
iakttar detta dagarna i ända

En trafikolycka inträffade på E45 i Älvängen på lördagsför-
middagen, strax efter klockan ett. Det var en personbil som 
kom över på fel sida av vägen, fick väja och körde då in ett 
betongfundament. Tre personer chockades av händelsen och 
omhändertogs av räddningspersonal.

Foto: Christer Grändevik

Vet ni vad eleverna gör på rasterna?

Singelolycka i ÄlvängenSingelolycka i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Det var vid 
elvatiden i torsdags förmid-
dag som fordonet fick sladd 
på Göteborgsvägen och 
körde av vägen. Ingen ska-
dades i olyckan.

Två tonårskillar färdades 
i södergående riktning när 
de körde av vägen alldeles 
utanför Bild och Vision. 

Enligt föraren tappade han 
kontrollen över fordonet 
då han väjde undan för en 
lösspringande hund. Bärg-
ningsarbetet pågick under 
förmiddagen och orsakade 
en del störningar i trafiken 
längs Göteborgsvägen.

JOHANNA ROOS

Olycka med epatraktorOlycka med epatraktor
i Älvängeni Älvängen

Tycker du att din chef är otydlig?

0771-888000. www.horsellinjen.se
Inte blir det enklare om man börjar hö-ra lite dåligt. Ring Hörsellinjen 

Hörselskadades Riksförbund

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Söker CNC-Operatör

Då vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster kommer 
vi att under hösten utöka personalstyrkan med 

ytterligare medarbetare. 

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. 
Skiftarbete alt. ständig eftermiddagsskift (4dgr/vecka)

Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Ytterligare information om jobbet kan ges av 
Daniel Johnsson på telefonnummer 0303-97 561.

Du är välkommen att sända in din ansökan till 
daniel.jonsson@wika.se.

Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge. 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast. 


