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Arbetsort Torsö / Mariestad 

Platsbeskrivning Ön Torsö ligger i Vänern ca 15 km från Mariestad och skolan ligger två kilometer 

från bron. Det är drygt 500 invånare på den natursköna ön med ett stort lokalt 

engagemang. Torsö Skärgårdsskola är en friskola och där förskolan drivs i egen 

regi av Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening från höstterminen 2012. 

På enheten arbetar fem pedagoger på förskolan med 27 barn, en personal på 

fritidshemmet med 20 inskrivna elever och tre pedagoger arbetar med 30 elever 

från förskoleklass till åk. 6. En av pedagogerna är också rektor tillika förskolechef. 

På enheten finns också, lokalvårdare, kock/vaktmästare, skolsköterska och 

administratör. Förskolan och fritidshemmet samarbetar vid öppning och stängning 

av skolan. 

Visionen för Torsö skärgårdsskola är att utveckla hela människan utifrån var 

och ens möjligheter till trygga och empatiska individer, med lust att lära och att 

utvecklas hela livet. 

Torsö Skärgårdsskolas kärnvärden är: trygghet, lösningsinriktad pedagogik, små 

elev och barngrupper och hållbar utveckling. Torsö Skärgårdsskola har med sitt 

upplägg förskola, fritidshem och grundskola F-åk. 6 under samma huvudman och 

pedagogiska ledning, stora möjligheter att utveckla alla barn och elevers lärande 

optimalt. Vi gör en gemensam satsning inom flera områden för bästa möjliga 

trivsel, trygghet och lärande. 

Mer finns att läsa under fliken förskolan på www.torsoskola.se 

 

ARBETSUPPGIFTER 

Viktiga egenskaper hos dig som söker är att du känner engagemang och glädje i att 

skapa en utvecklande verksamhet för barn och att du känner intresse för skolans 

inriktning. Du ska ha goda kunskaper om Lpfö 98/10 och idéer om hur den ska 

omsättas i verksamheten. Du ska du kunna arbeta med pedagogisk dokumentation. 

Du bör vara flexibel och ska ha lätt för att samarbeta och för att skapa goda 

föräldrakontakter. 

 

KVALIFIKATIONER 

Utbildning: Förskollärare/lärare mot tidiga åldrar. Körkort och tillgång till bil 

erfordras, då det inte går att passa arbetets tider med allmänna kommunikationer. 

Körkort B fordras 

Varaktighet Tillsvidareanställning 

Arbetstid/Varaktighet Heltid 

Lön Fast månads- vecko- eller timlön 

Månadslön enligt överenskommelse 

Kontaktpersoner Rektor Helena Ekström tfn 070-985 70 74. helena.ekstrom@torsoskola.se 

Sista ansökningsdag 2018-05-25 

Övrigt om ansökan För den som erbjuds anställning krävs enligt Lagen om registerkontroll fr.o.m 

2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. 

http://www.torsoskola.se/
http://www.torsoskola.se/


Ansökan via e-post rektor@torsoskola.se 

Kompetens Lärarexamen-förskola o grundskolans tidigare år (Krav) 


