Att arbeta som
vikarie inom skola
och förskola

Bemanningsenheten, Utbildningsförvaltningen

Välkommen att tillsammans med oss ge barn och unga kunskaper för livet. Den här foldern vänder sig till dig som är intresserad
av att arbeta hos oss. Här har vi samlat det viktigaste du behöver
veta. Mer information kan du få av bemanningsenheten.

Vikarier behövs till förskola, kök,
grundskola, gymnasiet, särskola och
kulturskola. Vi söker i första hand
dig som är utbildad till, eller
studerar till, något av yrkena: kock,
barnskötare, förskollärare, lärare,
beteendevetare, fritidspedagog, och
elevassistent.
Tänk på att i förskolan och på fritids
arbetar du i arbetslag, medan du som
är vikarie i skolan ofta får arbeta
ensam med eleverna.
Anmäl ditt intresse
Är du intresserad av att arbeta hos
oss ringer du eller mejlar till
bemanningsenheten på
Utbildningsförvaltningen.
Inför intervjun
Ta med CV, relevanta betyg och
referenser till samtalet. Om du läser
SFI behöver du ha läst minst D-nivå.
Du bör också kunna visa upp legitimation och ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget beställer
du från www.polisen.se och brukar
komma inom två veckor.

Om att arbeta hos oss
När du arbetar med barn och elever
behöver du ta hänsyn till detta:
•

Tystnadsplikt gäller både före,
under och efter din arbetsdag.
Den är livslång och gäller all
personal.

•

Både i förskolan och skolan är
det vanligt att pedagogisk måltid
ingår i arbetsuppgifterna. Du
äter då tillsammans med barnen
och eleverna och förväntas vara
en förebild. Behöver du specialkost lämnar du ett läkarintyg till
bemanningsenheten.

Lägg in när du kan arbeta
Du registerar själv vilka dagar och
tider du har möjlighet att arbeta. Det
gör du i Time Care Pool. När du har
lagt dig tillgänglig får du vara beredd
att du får en bokning via sms, den
gäller som bekräftelse att du har fått
jobbet. Det är bindande och du ska
vara på arbetsplatsen inom 30-45
minuter.

På arbetsplatsen
När du kommer ut till en arbetsplats
finns det saker du behöver tänka på:
• Presentera dig för barn och föräldrar
och berätta att du är vikarie, det gäller även när du svarar i telefonen.
• Under arbetsdagen använder du ett
id-kort som du får av bemanningen.
• Använd praktiska kläder som är
anpassade till inne- och utemiljö.
• Mobiltelefonen bör vara avslagen
men kan lyssnas av under den egna
lunchrasten.
• Parfym, hudlotion och nötter får
inte användas på grund av allergier.
• Datorn används enbart som arbetsredskap.
• Du måste kunna utföra alla arbetsuppgifter som ingår i arbetet.
Under dagen är det viktigt att du är
aktiv och ser vad som behöver göras.
Var nyfiken och var inte rädd för att
fråga personalen om du har några funderingar.
Om du behöver avsluta din
anställning
Tänk på att meddela bemanningsenheten om du inte längre vill/kan vara
vikarie hos oss. Det kan till exempel
gälla om du får annat arbete, börjar
studera, blir sjukskriven en längre
period eller flyttar. Då avregistrar vi
dig i Time Care Pool.

Besöksadress
Öppettider

Nibblesbackevägen 17
Måndag-fredag 8.00-15.00,
helger och röda dagar stängt.

Kontaktperson, skola
E-post
Telefonnummer
Telefontid

Robert Klinga
robert.klinga@koping.se
0221-256 07
måndag-fredag 6.30–14.00

Kontaktperson, förskola
E-post
Telefonnummer
Telefontid

Catarina Malmström
catarina.malmstrom@koping.se
0221-251 72
måndag-fredag 7.15–14.00

Fackliga kontakter
Kommunal
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund

0221-253 75
0221-252 60
0221-252 24

www.koping.se
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