EMMABODA KOMMUN - BARN OCH UTBILDNING

VI GER DIG DEN PERFEKTA STARTEN

WWW.EMMABODA.SE

EN KOMPLETT STUDENTFABRIK
I Emmaboda kommun är vi stolta över den helhet som vi kan erbjuda. Vi är
med på hela resan, från att en ettåring skolas in på förskolan till att personen
tar studenten och är redo att kliva ut i vuxenvärlden. Med rätt pedagogik
under varje fas skapar vi förutsättningar för varje individ att utvecklas.
För dig som förälder är helheten en trygghet, där ditt barn får möjlighet att
växa upp i en lugn miljö. För dig som vill jobba inom kommunen innebär
vår bredd stora möjligheter. Hos oss finns en massa spännande yrken att
välja mellan!

JOBBA HOS OSS
Vi som arbetar i Emmaboda kommun gör det
för att vi tycker om att arbeta med service,
träffa människor och göra nytta. Kort och gott
jobbar vi för att ge medborgarna den service de
behöver.

STUDENTFABRIKEN I SIFFROR:
•
•
•
•
•

7 förskolor & 2 föräldrakooperativ
6 grundskolor
1 gymnasium
10 elever per lärare
84% av lärarna har en pedagogisk högskoleexamen

Inom Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen kan du jobba som som exemplevis
utepedagog, barnskötare, lärare, elevassistent,
skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och
rektor.

Läs mer om Studentfabriken här:

Läs mer om lediga tjänster här:

FAMILJECENTRAL/ÖPPEN FÖRSKOLA

1-åriga Wilma har varit på familjecentralens
öppna förskola tillsammans med sina
föräldrar. Här har hennes föräldrar träffat
andra föräldrar samtidigt som Wilma har
fått träffa jämnåriga och vant sig vid den
nya miljön. Om ett par månader är hon
redo att börja i förskolan!

LÅG- OCH MELLANSTADIE

FÖRSKOLA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

5-årige Omar älskar skapande och
brinner av kreativitet. På förskolan
får han utlopp för detta tillsammans
med
lek,
socialt
samspel,
utforskande och reﬂektion i sina
första steg mot ett livslångt lärande.

10-åriga Alice går i fjärde klass.
Hon har lärt sig att läsa, skriva
och räkna. Med hjälp av stöd
och uppmuntran från lärarna är
det nu dags att ta sig an de stora
kunskapsfälten! I skolan blir Alice
stimulerad utefter sina förutsättningar. Skoldagarna innehåller
mycket variation och fysisk
aktivitet. Alice spelar gitarr i
kulturskolans regi och drömmer
om att spela i ett tjejrockband när
hon blir äldre.

DABBA RÄTT
AVFALL TILL RÄTT

STÄLLE

GYMNASIE

HÖGSTADIE

15-årige Gustav går i nionde klass
på Bjurbäcksskolan. I en trygg
studiemiljö, där han har fått chans
att påverka undervisningen, har
han lärt sig att ta eget ansvar för sitt
lärande. Nu står Gustav väl rustad
inför gymnasiet, även om han
tycker att det är lite svårt att veta
vilket program som han ska välja.
Med rätt stöd och uppbackning
kommer det att bli bra, det är han
säker på.

19-åriga Emma går sista året på Vilhelm
Mobergsgymnasiet, som erbjuder ett
brett utbud av både yrkesutbildningar
och studieförberedande program.
Emmas studietid har inte alltid varit
helt enkel. Under tuffare perioder
har hon dock fått det stöd hon har
behövt. När Emma om några veckor
tar studenten gör hon det med
fullständiga betyg, vilket har gett henne
ett gott självförtroende. Kanske läser
Emma vidare, kanske jobbar hon ett
år eller så blir det en jorden runt-resa
med bästa kompisen. Oavsett, ser
Emma fram emot vuxenlivet!

LÄS MER OM VÅRA VERKSAMHETER
Förskola
Skolor
Gymnasiet

Tekniklektion från Vilhelm Mobergsgymnasiet.

VÅR PEDAGOGIK
– ger verktyg för att lyckas
Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Emmaboda kommun arbetar med samma mål. Vi vill ge alla barn
och ungdomar rätt förutsättningar, så att de får chansen till att leva bra liv. Efter avslutade studier ska de känna sig
trygga, motiverade och vara utrustade med en god självkänsla. För att nå detta mål jobbar bildningsförvaltningen och
socialförvaltningen tätt tillsammans.
Grunden i det här arbetet är den pedagogik som genomsyrar vardagen ute på våra skolor. Våra värdeord är trygghet, delaktighet
och lärande.

TRYGGHET

DELAKTIGHET

LÄRANDE

Alla elever ska känna sig trygga i skolan.
Alla ska känna sig lika mycket värda,
samtidigt som vi bejakar olikheter.

Läroplanen bygger på demokrati och
inﬂytande. Elever, lärare och föräldrar är
delaktiga i lärprocesserna.

Alla elever ska få de kunskaper de
behöver för att klara sig väl i livet, oavsett
vilken väg de väljer. Undervisningen ska
vara stimulerande och motiverande.
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VILHELM MOBERGSGYMNASIET
FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER
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VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
Emmaboda kommun
Besöksadress
Rådhusgatan 2
Emmaboda
Växel: 0471-24 90 00
E-post: kommunen@emmaboda.se
www.emmaboda.se

BO BEKVÄMT

Lindås

Långasjö

hos Emmaboda
bostads AB

EBA har lägenheter på flera
orter i vår kommun.

Vissefjärda

Ringvägen 2
Antal lägenheter: 14
Storlek: 1 rok-3 rok
Byggår: 1980

Skogsvägen 1
Antal lägenheter: 11
Storlek: 1 rok-2 rok
Byggår: 1979
•13683 • www.jssverige.se

Flygtvägen 10, 16-18
Antal lägenheter: 36
Storlek: 1 rok-3 rok
Byggår: 1969,1970

Emmaboda

Gjutaregatan 1-3
Antal lägenheter: 90
Storlek: 1 rok-3 rok
Byggår: 1970

EBA–Emmaboda Bostads AB
Besöksadress: Långgatan 4
Box 122
361 22 Emmaboda
0471-24 98 30
eba@emmaboda.se
www.emmabodabostadsab.se

