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FROLAND KOMMUNE 
                     RÅDMANNEN 2. januar 2017 
 
 
 
 

LEDIGE STILLINGER INNEN GRUNNSKOLE OG 
BARNEHAGER – SKOLE/BARNEHAGEÅRET 2017 – 2018. 
 
Generell informasjon til deg som ønsker stilling innenfor skole/barnehage i Froland 
kommune. 
 
Froland kommune er en innlandskommune med store muligheter for naturopplevelser og et 
rikt foreningsliv. Kommunen med sine ca 5.600 innbyggere er sentralt beliggende mellom 
Arendal og Grimstad med ca 15 minutters kjøretur til begge kommuner. Froland kommune er 
organisert som 2-nivå kommune med 6 selvstendige virksomheter, hvorav barnehager og 
skoler utgjør 3 virksomheter. Kommunen har egen PP-tjeneste, voksenopplæring og 
kulturskole knyttet til Froland skole. 
 
FROLANDSSKOLEN:  
Skoleåret 2017/18 kan det bli ledig et visst antall uspesifiserte 
stillinger for pedagogisk personell som må kunne dekke alle fag i 
grunnskolen etter gjeldende utdanningskrav for barne- og 
ungdomstrinn. 
Det kan også bli ledig stillinger for assistent og fagarbeider innenfor barne- og 
ungdomsarbeiderfag. 
 
1. Mykland oppvekstsenter. Skolen består av 1. – 7. trinn, 29 elever og 

skolefritidsordning. Adresse: 4832 MYKLAND.  
Rektor/virksomhetsleder Signe Heldal Risholt, tlf.: 37 40 65 31. 
 

2. Froland skole 1 – 10 skole med kulturskole, voksenopplæring og PP-
tjeneste.  
Barnetrinnet: 1. – 7. trinn, 494 elever. Skolen har Skolefritidsordning. I tillegg 
administrerer skolen kommunens kulturskoletilbud, voksenopplæring og PP-
tjeneste.  
Ungdomstrinnet. 8. – 10. trinn. 226 elever. Adresse: Mjølhusmoen, 4820 
FROLAND.  
Virksomhetsleder/rektor Hallgeir Berge, tlf. 37 40 64 20. 
 

 
FROLANDS BARNEHAGEN: 
Barnehageåret 2017/2018 kan det bli ledig et visst antall uspesifiserte stillinger, faste, 
midlertidige eller vikariater som pedagogisk ledere, barnehagelærere, assistenter, 
barne-og ungdomsarbeidere. 
 
Froland barnehage består p.t. av fire seksjoner:  
 
1. Blakstadheia barnehage. 4 avdelinger  
2. Bliksåsen barnehage. 4 avdelinger  
3. Friluft, Kringletoppen og Froland gårdsbarnehage. 4 avdelinger  
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4. Mykland barnehage. 1 avdeling 
 
Froland barnehage. Adresse: Frolandsveien 995, 4820 Froland. 
Virksomhetsleder: Gry Reiulfsen, tlf.: 37 23 55 18. 
 
GENERELT FOR STILLINGENE: 
  
Vi tilbyr: 
• Kompetanseutvikling iht Kompetanseløftet og Rammeplan for barnehager. 
• Lønn og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter i samsvar med gjeldende 

regelverk.  Vi følger alternativ 4 i lønnsrammene.  
 
Vi krever: 
• Godkjent undervisningskompetanse iht gjeldende lov og forskrift for tilsetting 

på grunnskolens barne- og ungdomstrinn. 
• Stå på humør og friske innspill til hvordan Frolandsskolen/barnehagen kan bli 

enda bedre. 
• Positiv til skole/barnehageutvikling og skolenes/barnehagenes 

satsningsområder. 
 
HVORDAN SØKE STILLING. 
 
De enkelte stillinger vil fortløpende bli lyst ledig på kommunens hjemmesider 
og slik søker du: 
Alle søknader skal sendes elektronisk via kommunens hjemmeside: 
 
www.froland.kommune.no 
 
Gå til ledige stillinger øverst på forsiden. Deretter går du inn på den eller de 
stillingen(e) du ønsker og trykker på søk på stillingen.  
 
Felles for alle søkere: Du registrerer din CV via søknaden på utlyst stilling. Dersom 
du blir innkalt til intervju, tar du med bekreftede kopier av vitnemål og attester.  
 
Ved tilsetting vil vi vektlegge utdanning, praksis og skikkethet. 
 
Tilsetting er betinget av politiattest ikke eldre enn tre måneder. Denne skal først 
sendes til kommunen når du får tilbud om stilling. 
 
Søknadsfrist:  
SE ANNONSE FOR DEN ENKELTE UTLYSTE STILLING.  
 
 
 Rune Kvikshaug Taule 
      Kommunalsjef 
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