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TILLÄGG

Tillägg till inbjudan att lämna intresseanmälan för kontraktsanställning i följande
tjänstegrupper och med följande profiler:

Sida 1
Efter
EPSO/CAST/P/19/2018 Barnomsorgspersonal Tjänstegrupp II

Lägg till
EPSO/CAST/P/20/2018 Utbildningspsykologer Tjänstegrupp IV

Sida 7
Under

BILAGA I – ARBETSUPPGIFTER
Lägg till
TJÄNSTEGRUPP IV Utbildningspsykologer (barn i åldern 0–14 år)

a. Tillhandahålla sakkunskap på området utbildningspsykologi vid daghemmet och/eller
fritidshemmet och hjälpa till att förbereda vissa ärenden med anknytning till denna roll.
b. Noga följa barnskötarnas, förskolepersonalens och/eller lärarnas arbete för att stödja dem i
deras undervisningsarbete.
c. Bidra till fortbildning i utbildningsfrågor för att stärka den undervisande personalens
yrkeskunskaper.
d. Hantera

bedömning

av

fortbildningsbehov,

genomförande/förbättring

av

fortbildningsplanen och organisation av fortbildning i utbildningsfrågor.
e. Observera och följa barnens allmänna utveckling, för att se till att daghemmet eller
fritidshemmet erbjuder bästa möjliga förutsättningar för att de ska må bra.
f. Informera föräldrar, vid möten som ordnas för detta ändamål, om deras barns aktiviteter
för att upprätthålla en relation med dem som bygger på förtroende och partnerskap.
g. I särskilda situationer vidta åtgärder för att förbättra barnens villkor och trygga deras
välbefinnande, på begäran av barnskötare, förskolepersonal och/eller lärare, en förälder
eller på eget initiativ.
h. Föreslå ändringar av den allmänna organisationen för att göra arbetet mer pedagogiskt,
förbättra barnens tillvaro på daghemmet och/eller fritidshemmet samt erbjuda föräldrarna
bättre service.
i.

Hålla fortlöpande kontakt, antingen kollektivt eller individuellt, med barnskötare,
förskolepersonal och/eller lärare, för att se till att personalen håller samma nivå på
undervisningen.

j.

Utarbeta förslag för planering av olika aspekter av den allmänna organisationen, bland
annat urval och inköp av material, för att förbättra barnens livskvalitet och de tjänster som
erbjuds föräldrarna.

k. Se till att uppdragsbeskrivningen för undervisningen genomförs på lämpligt sätt.
l.

Vid behov delta i samordningsinsatser mellan daghem och fritidshem.
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Alla andra principer i inbjudan att lämna intresseanmälan kommer att tillämpas i
tillämpliga delar för utbildningspsykologer i tjänstegrupp IV.

