
Lärare till Naturvetenskapligt basår, 
Ljungskile folkhögskola
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har lärarkompetens eller erfarenhet inom följande kurser på gymnasienivå:
Kemi 1 och 2
Naturkunskap 2
Matematik 1 och 2
Du ska kunna arbeta processinriktat och ansvara för att ta tillvara deltagarnas idéer för att utforma/utveckla 
sin utbildning. Du ska vara delaktig i att skapa en tillåtande och lyhörd atmosfär och kunna möta deltagar-
nas olika behov. Du behöver arbeta självständigt med att lägga upp kursernas innehåll och utformning, 
vara flexibel och ha hög social kompetens. Du bör ha en förankring i folkbildningens bildningssyn och 
skolans värdegrund. Folkhögskollärarutbildning eller annan lärarutbildning är meriterande. Vi kan erbjuda 
dig ett stimulerande arbete i en dynamisk och varm miljö.

Beroende på din ämnesbredd och din övriga kompetens för undervisning i andra sammanhang finns det 
möjligheter att skapa ett bredare underlag för tjänsten och därmed även en högre tjänstgöringsgrad.

Välkommen med din ansökan!

Varaktighet
Vikariat. Vårterminen 2018 med möjlighet till förlängning.

Tillträde
Januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Arbetstid/varaktighet
Deltid, tjänst motsvarande 35%.

Lön
Månadslön

Kontaktpersoner
Tf rektor Magnus Klang 0522-686963
magnus.klang@ljungskile.org

Facklig företrädare
Skyddsombud Pelle Tärnström, SFHL, 0522-68 69 36
pelle.tarnstrom@ljungskile.org

Övrigt om ansökan
Ansökan mottages skriftligt. Vi rekryterar fortlöpande under 
ansökningstiden. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, 
dock senast 2018-01-01.

 
Ljungskile folkhögskola sköter själv all rekrytering och un-
danber därför all kontakt från rekryteringsföretag..

Ansökan via e-post
folkhogskola@ljungskile.org

Platsbeskrivning
Ljungskile folkhögskola ligger mitt emellan hav och 
fjäll, med fantastisk utsikt över Ljungskileviken. Vi vill 
ge utrymme för livs- och samhällsfrågor och betonar 
respekten för andras åsikter. Demokrati, kultur och globala 
frågor står högt på vår dagordning, vilket också återspeglar 
sig i kursutbudet och i allt som händer på skolan.

Närheten till skog och hav gör det lätt att komma ut 
i naturen. Bredfjället ligger alldeles bakom skolan med 
milsvida vandringsleder. I havet kan du bada eller paddla 
kajak.

Skolan tar emot 250 studerande och internatet har plats 
för ungefär 90 av dessa.

Undervisningen bygger på varje elevs aktiva deltagande, 
med utgångspunkten att alla har något att bidra med. 
Därför arbetar vi mycket med klassammanhållning och 
kamratskap.
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