
Lite närmare. Lite varmare.

Vi söker: 
Förskollärare till Blattnicksele, Ammarnäs och i Sorsele.  
Fritidspedagog till Ammarnäs. Fritidspedagoger till Sorsele 
och Blattnicksele. Förskollärare/ fritidspedagog till förskoleklass 
i Blattnicksele. Lärare i spanska. Lärare i musik. Lärare i träslöjd. 
Grundskollärare till Sorsele. SFI-lärare. 
Läs mer på arbetsformedlingen.se,eller kontakta marie.långberg@sorsele.se

Såhär är det nämligen.

Att vi är småskaliga på alla sätt och vis, utom naturen vi finns i. För 
den är så storartad det bara går att bli. Sorsele kommun ligger mitt i 
Lappland och är en av de minsta i Sverige, fast med en stor yta. Så – 
varför ska just du komma och bli en del av vårt lag?

Därför att vår litenhet är en charm och en fördel, och en utmaning 
på en och samma gång. Det är de kontrasterna som kommer att 
göra dig ytterst tacksam över att du har det jobb du har, och galen, 
någon gång ibland. Det är det som ställer krav på dig som personal, 
och som ger dig de största belöningarna. 

Att vara verksam i glesbygd, som den här, förutsätter att man är 
lite nyfiken, kreativ och flexibel. Och att man vågar ta tag i saker 
själv – både praktiskt och teoretiskt. Å andra sidan är det nära till 
chefer och ledning. Utom möjligen i avståndet, då. Småskaligheten 
är relationsskapande, med både kollegor och föräldrar, och det 
betyder engagemang.

Det här är en plats att falla för, och människor att bry sig om. 

Därför ska du komma hit, och bli en del av vårt lag.
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om skoljobb i sorsele

Våra enheter
I Sorsele kommun finns enheter 
på tre olika platser: på centralorten 
Sorsele, där det finns förskola 
upp till och med  år 9 samt 
språkförberedande gymnasium  
och vuxenutbildning, och i byarna 
Ammarnäs och Blattnicksele som 
omfattar förskola till och med år 
6. I Blattnicksele och Ammarnäs 
finns skola och förskola i samma 
lokaler, med goda möjligheter till 
samarbete. 

Ammarnäs är en liten fjällby nio 
mil från Sorsele och kommunens 
minsta enhet. Här går en handfull 
barn, med skolan beläget på en 
kulle mitt i byn med utsikt mot 
fjällen i alla väderstreck. Ammarnäs 
är känd för sin samiska kultur, 
sin entreprenörsanda och den 
naturturism och forskning som 
bedrivs i området. Blattnicksele 
är den drivna byn med stor tillväxt 
av barnfamiljer och nybyggda 
lokaler för förskolan på bekvämt 
pendlingsavstånd från Sorsele. 

IKt i undervisningen
Digital kompetens är en viktig del av 
våra barns och ungdomars framtid. 
Därför arbetar vi aktivt med att ge 
goda förutsättningar för digitalt 
lärande. Till exempel disponerar 
samtliga elever från årskurs 1 till och 
med gymnasiet och Svenska för 
invandrare varsin iPad, med stöd av 
skolverksamhetens IT-pedagog. 

Att jobba på förskolan är fantastiskt fritt och självständigt. Med 
naturen runt knuten och med de stora ytorna finns möjligheter 
att göra det mesta. Det är ju också nära till medmänniskorna vilket 
är en trygghet, för vi ser om varandra. Ett nära kontaktnät gör allt 
lite enklare, vill man tex jobba med olika teman är det lätt att få 
kontakt med personer som det kan beröra.

Erika Forsgren Hedman, barnskötare, Sorsele

Barn är barn och ungdomar är ungdomar här också. Så är det.  
Men mängden är ju en helt annan! Det är färre barn, färre och 

mindre konflikter och bråk. Jag har jobbat i en stökig miljö i sjutton 
år. Det räcker. Här är det lugn och ordning på ett helt annat sätt.

Sari Bravenius, lärare år 5 och 6, Sorsele
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satsning på skolan
I Sorsele Kommun omfattas samtliga 

legitimerade lärare av Lärarlönelyftet 
för att lyfta och uppmuntra de stora 
insatser som görs i kommunens 
skolverksamhet. 

Kommunen satsar även på skolans 
lokaler. En fullständig renovering 
av skolans byggnader har redan 
påbörjats och genomförs under 2017.

Nyfiken på mer? Kontakta Marie Långberg
marie.langberg@sorsele.se

Att få vara utbildad lärare och jobba i den miljö jag trivs i, rakt 
utanför dörren, är en gåva. Här lever vi i naturen, med naturen, 
på alla sätt och vis. Barnen är viktiga för bygden, så jag får jobba 
mycket med närsamhället. Jag har alla årskurser i samma klass, 
och det innebär både en väldigt individualiserad undervisning 
och att eleverna får utvecklas helt utifrån sin egen förmåga. Och 
jag behöver inte vara låst av tekniska saker som scheman – det är 
fritt.

Jenny Sjöström, grundskollärare, Ammarnäs
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