
alekuriren  |   nummer 45  |   vecka 50  |   20126

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 

Förskolelärare/lärare mot de tidiga åren - 75%
Arbetsuppgifter Vårt mål är skapa en trygg och harmonisk barngrupp utifrån gällande 
styrdokument. Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande, 
reflektion och uppföljning enligt Läroplan för förskolan, reviderad 2010. 

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

Vi erbjuder dig: engagerade och idérika kollegor, pedagogiska måltider, bra personalförmåner, 
stort inflytande, individuellt anpassad lön, engagerade föräldrar 

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

För mer information: www.barnkullen.se

Varaktighet: Vikariat 20130101 - 20130630

Kontaktpersoner: Pernilla Olsson, 0520-668365, pernilla@barnkullen.se, Förskolechef

Ansökan: Sista ansökningsdag 20/12 2012
Ange referensnummer: Förskolelärare
Vi tar emot ansökan via epost: pernilla@barnkulllen.se eller per post.

Arbetsgivare: 
HÅLANDA FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING
LÅNGETORP 160, 44696 HÅLANDA
Tel: 0520-668365
E-post: pernilla@barnkullen.se

Besöksadress 
LÅNGETORP 160
HÅLANDA lansforsakringar.se/alvsborg

Ring oss på 0303-33 16 30

Hårda eller 
mjuka paket till 
barnbarnen?
Gör det enkelt för dig, ge en 
julklapp som gör de små glada 
när de blir stora. Börja fondspara!

Stark julmarknadstradition i Surte
SURTE. Fullt hus på 
Glasbruksmuseet.

Då vet man att det är 
julmarknad i Surte.

Utställare från när 
och fjärran, lotterier i 
mängder, nygräddade 
våffl or – och en ständig 
doft av julglögg.

Det är Bruksongar som håller 
liv i den numera starka jul-
marknadstraditionen i Surte, 
men de har god hjälp av det 
lokala föreningslivet.

I lördags var det dags igen. 
Förutom de som sålde och 
lottade ut julpynt fanns också 
intresseorganisationer på 
plats. SPF Alebygden gjorde 
en riktad medlemsvärvning.

– Vi är svaga i Ales södra 
delar och har därför fått lite 
pengar centralt för att ändra 
på det. Julmarknaden i Surte 
är perfekt för då är ju alla här, 
sa en belåten Lennart Matts-
son.

Parkeringsvakterna hade 
att göra hela dagen, vilket 
är ett gott tecken på en bra 
marknad.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vävföreningen Väfveriet sålde lotter och marknadsförde 
verksamheten som sker i Ahlafors gamla textifabrik. Snart 
fi rar de 20 år.

Föreningen Västgötalins Siv Eriksson och Birgitta Bernhardsson fanns självklart på plats 
och Tom Henricsson såg naturligtvis till att köpa en vinstlott.

Mikael från Mo gården sålde årets honungsskörd som var en smakrik samling.

Oskar Nordqvist från Surte letade efter vinstlotten i barnlotteriet, men trots tappra försök 
var det bara nitar – däremot var julmarknaden i Glasbruksmuseet i Surte en sedvanlig hit.

SPF Alebygden värvade medlem-SPF Alebygden värvade medlem-
mar genom Lennart och Birgitta mar genom Lennart och Birgitta 
Mattsson.Mattsson.


