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Cheklista för blivande vikarier inom skola och 
barnomsorg

Välkommen till vikarierekrytering inom Utbildning! 

Vi vill gärna se dig som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar i
vår organisation. Du ska vara 18 år.  Tycker du om att ta ansvar, och kan 
ställa upp med kort varsel även om du får en förfrågan tidigt på morgonen? 
Som vikarie hos oss ska du registrera när du är tillgänglig i Timepool och 
vara lätt att få tag på (svara på förfrågningar via sms, svara i mobil) och vara 
beredd att ta de vikariat som erbjuds inom de områden du önskat.
 För att bli godkänd som vikarie hos oss ska du gå igenom följande 
introduktion: 

1. För att få bli vikarie behöver du göra en ansökan på någon av våra öppna 
annonser, finns ingen annons ute kan du fylla i e-tjänsten: ansökan till 
vikarie  .   Har du inte tillgång till en dator kan du kontakta receptionen i 
kommunhuset som skriver ut en blankett. 

2. Om du går vidare i urvalet blir du kallad till en intervju.

3 Vi kontrollerar med referenser.

4. Du får vikarie introduktion via bemanningen (mål, timepool, 
anmälningsskyldighet, raster, incident,  kommunportalen, pedagogiskmåltid, 
krisplan med mera) och tid bokas för praktisk vikarie introduktion på en 
enhet.

5. Efter att ha provat att jobba så ska det kännas bra för dig, för våra barn 
och elever samt kollegorna som  jobbat med dig på en introduktion. 
Praktikansvarig lärare, förskollärare eller fritidspedagog intygar att du 
genomgått praktik Är allt bra kommer du få fortsätta som vikarie hos oss!

Har du frågor ta kontakt med Annica Johansson via e post: 
bemanning.utbildning@vargarda.se eller via telefon: 0322-600 888 
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