
Grundskollärare Ma/No 
Montenova Montessoriskola Ek Fören 

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9 

Om jobbet 

Nova Montessoriskola 6-9 ligger i Kungsbacka vackert belägen intill ett skogsområde. 

Det är nära till centrum såväl som till bra kommunikationer. På Nova Montessoriskola 

går det ca 300 elever och ca 45 medarbetare. På skolan arbetar vi för att alla elever skall 

lyckas och må väl. Nu letar vi efter en vikare till Stor-Nova (åk 6-9) som under våren kan 

undervisa i matte och No. Alla elever på 6-9 har tillgång till digitala medel och vi vill 

erbjuda eleverna möjlighet till att arbeta digitalt inom alla ämnen. 

Som lärare på Nova blir du mentor för elever på högstadiet. På skolan är det ett stort 

fokus på mentorsskapet. Vi har sett att det gett fina resultat för eleverna att ha en 

mentor som handleder och coachar så att eleven i fråga kan få de bästa 

förutsättningarna att nå full måluppfyllelse. 

Vi önskar att det finns ett intresse att undervisa de elever som har svårigheter inom 

ämnet såväl som att utmana de elever som behöver mer utmaningar. Vi vill att vår nästa 

kollega är med och främjar det kollegiala lärandet och tar initiativ till 

ämnesövergripande arbete. Vi vill att du har grundinställningen att alla kan lyckas. Vi 

strävar efter att lära av varandra och vi vill utvecklas tillsammans. Vi arbetar för trygghet 

och fokuserar på att utveckla områden kring elevernas ansvarstagande och anpassade 

undervisning utifrån elevens behov och förutsättningar. 

Vi önskar att vår nästa lärare i ma/no: 

 Använder digitala och alternativa verktyg i din undervisning 

 Gärna tar initiativ till nya, kreativa arbetssätt/samarbeten och gör andra 

aktiviteter som gynnar elevernas lärande 

 Gör målen tydliga för dina elever med önskat resultat som målbild 

 Är öppen och anpassar din planering och undervisning utifrån verksamhetens 

och elevernas bästa 

 Du är legitimerad lärare för år 7-9 med behörighet i Ma/NO 

Arbetstid/varaktighet 

Vikariat vt 22 med möjlighet till förlängning. Tillträde 10 januari. Tjänsten är i dag på 80% 

med en ledig dag/v. 

Om ni har frågor kring tjänsten är ni välkomna att höra av er till rektor/skolchef Helen 

Ernebäck, helen.erneback@montenova.se 

 


