SKIRINGSSAL FOLKEHØYSKOLE - SANDEFJORD

Ledig stilling
Skiringssal folkehøyskole ligger i Sandefjord kommune og eies av Vestfold fylkeskommune. Skolen
har 26 ansatte og internat med plass til 101 elever. Skolens mål er å utvikle elevens fagkompetanse,
sosiale kompetanse og livskompetanse.

Vi har ledig årsvikariat i inntil 60% stilling fra 01.08.2018 som:

Lærer for skuespillerlinjen
I august 2018 starter vi opp en ny, spennende linje på Skiringssal folkehøyskole: Skuespiller.
Til dette trenger vi en lærer som er faglig dyktig, engasjert og fleksibel.
Vi søker en lærer med relevant skuespillererfaring og utdanning. I og med at linjen er nyopprettet, vil
læreren i stor grad være med å utforme og utvikle linjeinnholdet. Det vil være naturlig at linjen
samarbeider med filmproduksjonslinjen på skolen og i tillegg søker skuespillerrelaterte utfordringer
og oppgaver på skolens scener, i studioer og i skolens nærmiljø. Vi viser til linjens fagside på
hjemmesiden som sier mer om hva skolen tenker om linjens innhold.
Skolen ønsker en person som vil bidra i et folkehøyskolemiljø, som har evnen til å inspirere og veilede
ungdom, og som kan bygge relasjoner og skape et godt klassemiljø. Som ansatt må man legge til
rette for kreativ læring og følge opp den enkelte elev både faglig og personlig.
Undervisningserfaring/pedagogisk utdanning er ønskelig. Kjennskap til folkehøyskole er en fordel.
Personlig egnethet og relevante erfaringer vil bli tillagt stor vekt. Sosialpedagogisk arbeid og tilsyn,
samt noe reising og helgearbeid er en del av stillingen. Det blir utarbeidet en individuell arbeidsplan.
Lønn og øvrige betingelser følger sentrale avtaler.
Stillingen er et årsvikariat for skoleåret 2018/2019 i inntil 60% stilling, men med muligheter til videre
engasjement og fast stilling.
Nærmere opplysninger får du hos rektor Knut Søyland, telefon 90 65 40 48 / 33 42 17 90 eller på mail
til knuts1@vfk.no
Søknadsfrist: 1. juni 2018
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