
Göteborgs Högre Samskola 2019-04-01 

Ledig tjänst 
 

Grundskollärare med Montessoriutbildning el-
ler med stort intresse för Montessoripedagogik 
 
Klasslärare åk 4-6 – tillsvidare 

Arbetsplatsbeskrivning 
Göteborgs Högre Samskola är en fristående skola med cirka 1600 elever från förskola till 

gymnasiet. Göteborgs Högre Samskola grundades 1901. Det unika med Samskolan är 

dess förankring i tradition och Montessoripedagogik i kombination med pedagogiskt 

nytänkande. 

Samskolan ligger på två ställen i Göteborg. Lilla skolan med förskola, förskoleklass och 

grundskolan låg- och mellanstadium ligger på Föreningsgatan och Stora skolan med 

högstadiet och gymnasiet ligger På Stampgatan.  

På Samskolan är det ”högt i tak”. Arbetet genomsyras av mångfald, av frihet under an-

svar, av pedagogisk experimentlusta samt av tradition och förnyelse.  På Samskolan ges 

de praktisk-estetiska ämnena stort utrymme.  Verksamheten präglas av samförstånd, 

god sammanhållning och täta personliga kontakter mellan elever, elever och lärare och 

mellan skola och hem. 

Med honnörsord som humanism, estetik, lust, kreativitet och nyskapande vill vi ge våra 

elever bästa möjliga plattform för att hantera livets utmaningar och tillgodogöra sig alla 

dess fantastiska möjligheter. 

Lilla skolan är tvåparallellig på lågstadiet och treparallellig på mellanstadiet. Klasserna är 

åldershomogena och som klasslärare följer man sin klass i tre år. 

 

Vi söker nu en grundskollärare till mellanstadiet. Undervisningen är i huvudsak i kärnäm-

nen och du kommer att vara klasslärare för en klass med 27 elever. Vi betraktar Montes-

sorilärarutbildning som en merit.  

Som klasslärare ingår du, tillsammans med mellanstadiets övriga klasslärare i arbetslag 

mellanstadiet.  

Läs gärna igenom information om vår skola som ges på vår hemsida (www.samsko-

lan.se) så du får en bild av skolan och vad vi förväntar oss av dig. Om du delar våra vär-

deringar kan vi erbjuda dig ett fantastiskt jobb och bra villkor.  

 

http://www.samskolan.se/
http://www.samskolan.se/
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Kvalifikationer 
Utbildad och legitimerad. 

Kontaktperson 
Stf rektor Nicke Bäcklund 

E-post: nicke.backlund@samskolan.se 

Telefon: 031 63 19 60/61 

Facklig företrädare 
Frida Grimfeldt (Lärarförbundet) 

E-post: frida.grimfeldt@samskolan.se 

Joanna Hansson Bärring (LR) 

E-post: joanna.barring@samskolan.se 

Telefon: 031 63 19 60 

Se www.samskolan.se/arbetahososs 

 

Eposta ansökan till kontaktperson. Glöm inte 

att uppge referensnummer. 

 

Tjänst 
Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Omfattning: 100% 

Arbetstid: dagtid 

Tillträde: 2019 08 12 

Tidsbegränsat till: - 

Antal platser: 1  

Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2019-04-24. 

Referensnummer: Lilla-011 
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