
Hej Pedagog!

Tingsryd - där livet är härligt!



Vågar du vara viktig med oss?

Vågar du ta ansvar 
för framtidens  

förskola och skola?

Vågar du vara en 
aktiv del i barn och 
elevers framtid? 

Vågar du vara  
en förebild? 

Vågar du skapa 
förutsättningar?  

Har du ett 
engagemang? 

Vågar du se 
andra växa? 



”Varje barn och elev blir 
sedda och utvecklas 
optimalt efter sina förut-
sättningar”. 

Med stor tilltro till din 
kompetens vill vi arbeta för 
en balans mellan kunskap, 
trygghet och hälsa mot vår 
vision. Vi vill vara den som 
skapar rätt förutsättningar 
för dig att utföra ditt arbe-
te på bästa möjliga sätt. 

Vi strävar efter att behålla 
en  samsyn i vårt arbets-
tänk för att utvecklas till-
sammans där dina åsikter 
är viktiga. Vår uppgift är 
att skapa en miljö som ger 
möjlighet till lärande och 
utveckling, där varje barn 
och elev har förutsättning-
ar att ge sitt bästa!

Tingsryds kommuns vision är att:



Meningsfullhet, samarbete, möjlighet att påverka 

När Tingsryds kommun frågade pedagogerna vad de tyckte var vik-
tigast med sin arbetsplats hamnade meningsfullhet, samarbete och 
möjlighet att påverka som tre  av de viktigaste faktorerna. Vi frågade 
sedan om de upplevde att det var så i Tingsryds kommun. Svaret blev 
att lärarna generellt sett var nöjda eller mycket nöjda med att känna 
meningsfullhet, ha ett bra samarbete och att de kände att de hade en 
möjlighet att påverka. 

Jag känner att jag är en viktig 
del i mitt arbetslag!

Samarbete, meningsfullhet, 
möjlighet att påverka



Meningsfullhet, samarbete, möjlighet att påverka 

I Tingsryds kommun främjas möjlig-
heten att få brinna för sitt yrke och att 
vara betydelsefull. Vi vill skapa rätt 
förutsättningar för vår personal att be-
hålla den meningsfullhet i arbetet som 
våra pedagoger inom förskolor och 
skolor anser vara något av det vikti-
gaste i sitt dagliga arbete.  

Hur uppdrag genomförs bestäms på lo-
kal nivå i närhet till förskolechef eller 
rektor och bidrar till att pedagogerna 
får en möjlighet att påverka i besluts-
processen och bidra med sin fulla 
kompetens.  

Att skapa mötesplatser och bygga 
relationer för att främja samarbetet är i 
stort fokus och måste få vara en del av 
vardagen. Det underlättar för att kunna 
skapa bra förutsättningar för arbetet 
kring barn och elever.  

Mina kompetenser 
tas tillvara!

Vi jobbar tillsammans 
kring barnen!



Hur arbetar vi med elever, barn och deras lärande?  

Det är viktigt för oss att även barn, elever 
och föräldrar trivs och utvecklas både 
kunskapsmässigt och socialt. Årligen 
tar kommunen del av deras åsikter kring 
skolverksamheten genom en enkät och 
resultaten ligger sedan till grund för hur 
personalen ska arbeta under året.

92 % svarade att de 
var nöjda med sin 

förskola/skola

2017 svarade 90 % av 
barnen/eleverna att de 
kände sig trygga i våra 
förskolor och skolor

Vi har god tillgång till teknisk utrustning, 
som väl utbyggt trådlöst nätverk, lärplat-
tor, 1-1 datorer och interaktiva skrivtavlor. 
Dessutom arbetar vi aktivt med att utrusta 
alla lokaler med projektorer och ljudsystem.



Hur arbetar vi med elever, barn och deras lärande?  

Våra skolor

Ryd - Trojaskolan F-6

Urshult - Urshultsskolan F-6

Tingsryd - Dackeskolan F-9, 
Wasaskolan Gymnasium, Lärcenter

Konga - Örmoskolan F-3

Väckelsång - Väckelsångsskolan F-6

Linneryd - Linnerydsskolan F-6

Våra förskolor

Ryd - Juvelens förskola

Urshult - Fjärilens och Ekebos förskola

Tingsryd - Myrstackens och Älvans 
förskola

Konga - Humlans förskola 

Rävemåla - Bullerbyns förskola 

Väckelsång - Nyckelpigans förskola

Linneryd - Tallbacken förskola



PSSSST visste du att..?   

..du som gör din VFU i 
Tingsryds kommun blir bjuden 
på lunch och får ersättning för  

dina resor?

..det går en direktbuss 
mellan Växjö och Tingsryd 

som har en busshållplats nära 
belägen campus? 

..Dackeskolan i Tingsryds 
kommun är en av de tio 

skolor i Sverige som 
erbjuder elever i årskurs 7-9 

undervisning i 
spetsmatematik? 

Tingsryd - där livet är härligt!


