
Jobba inom skola 
och barnomsorg

VARMT VÄLKOMMEN TILL FORSHAGA KOMMUN



Karta med mer 
information om 

våra verksamheter

Varmt välkommen 
till Forshaga kommun
I vår vision ”Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen” står principerna 
bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga 
och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare – varje dag!

Här bor närmare 12 000 människor. De 
flesta i tätorterna Forshaga eller Deje 
men här finns också mycket landsbygd. 
Här är nära till natur och friluftsliv året 
om som bjuder in till skidåkning, skrid-
skoåkning, vandring, bad och såklart 
fiske i ett av nordens bästa fiskevatten!

Att uppleva och göra
I vår kommun finns ett rikt föreningsliv 
inom idrott, kultur och fritid. De flesta 
har verksamhet för barn och ungdomar. 
Föreningslivet fyller en viktig funktion 
i samhället, inte minst för barn och 
ungdomar.  

Vi har också ett engagerat näringsliv. De 
flesta företag är små – men de är många! 
Idag finns runt 800 företag inom vitt 
skilda branscher. 

Vi som jobbar här
Vi är runt tusen kollegor som arbetar i 
Forshaga kommun och inom de kom-
munala bolagen. Vi jobbar på ett 70-tal 
olika arbetsplatser inom olika verksam-
heter. De flesta inom vård, omsorg och 
utbildning. Men det finns många andra 
arbetsuppgifter - allt ifrån att se till att 
dricksvattnet är rent till att erbjuda en 
god bok. Tillsammans ser vi till att allt 
rullar, varje dag - året om.

Oavsett inom vilken verksamhet man är 
anställd så arbetar vi alla för samma sak: 
Att Forshaga kommun ska vara en bra 
plats att bo, leva och verka på. 

Vi inom barn och utbildning
Vi är omkring 350 kollegor inom barn- 
och utbildningsförvaltningen som arbe-

tar med barn och elever i åldrarna 1-16 
år. För oss är det viktigt att se och lyfta 
fram det bästa hos varje enskilt barn 
genom ett lustfyllt lärande. Hos oss ska 
alla känna sig värdefulla, välkomna, 
trygga och inkluderade. Välkommen till 
något av våra fyra skolområden: Lär-
center, Skived, Ullerud och Grossbol.

Balans mellan arbete och fritid
Vi arbetar för att vara en attraktiv arbets-
givare där man trivs och känner stolthet, 
engagemang och delaktighet. Då kan vi 
utvecklas tillsammans. Alla medarbetare 
har tillgång till olika förmåner för bland 
annat hälsa, friskvård och ledigheter för att 
ge en bra balans mellan arbete och fritid.



Gör en intresseanmälan  
till vår vikariebank
Vad roligt att du är intresserad av att vikariera inom skolan eller  
barnomsorgen hos oss. Vi har behov av vikarier som kan hoppa in  
i våra verksamheter, ofta med kort varsel.

Vikariebanken underlättar för oss när 
vi snabbt behöver en vikarie till våra 
skolor, förskolor och fritidshem. 

Vi söker dig som vill och har möjlighet 
att, med kort varsel, vikariera från några 
timmar till hela dagar på någon av 
våra skolor, förskolor eller fritidshem. 
Du har själv möjlighet att planera dina 
arbetstider. Du lägger in den tid du 
är tillgänglig i en digital kalender, via 
telefonen eller på webben.

Vi söker I första hand behöriga för-
skollärare, fritidspedagoger, lärare och 

barnskötare, men vi är även intresserade 
av dig som studerar eller har annan 
relevant erfarenhet. Du har ett positivt 
förhållningssätt och är en bra förebild, 
är flexibel, ansvarsfull, initiativrik, och 
lätt att samarbeta med. Vi lägger stor 
vikt vid personlig lämplighet.

Komplettera din ansökan
För att ansöka lämnar du in en intresse-
anmälan. Vi gör ett urval bland inkom-
na anmälningar och kontaktar de som 
går vidare för intervju. 

Varmt välkommen, hoppas vi ses!

Intresse-
anmälan



Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

Forshaga kommun 2040 
– varmt välkommen

Här känner sig alla välkomna, trygga  
och inkluderade. Genom att vara öppna  

och visa tillit till varandra gör vi alla delaktiga.  
Våra olikheter är vår styrka. Vi ser möjligheter  
och utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger  

vi ett hållbart och tryggt samhälle  
där ingen lämnas utanför.

Vår vision


