
Folkhögskollärare No/Nk och matematik, Dalslands
folkhögskola i Trollhättan
Folkhögskoleförvaltningen, Dalslands folkhögskola

Västra Götalandsregion är huvudman för sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad,
Göteborg och Vara. 

Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter
till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre
kurser att välja mellan. Deltagare väljer själv hur och vad de vill studera. På flertalet av våra skolor
driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden. 
Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet! Folkhögskolorna gör skillnad!

Dalslands folkhögskola består av två enheter, en internatskola i Färgelanda och en externatskola i
Trollhättan. Skolan bedriver folkhögskoleverksamhet inom statsbidragets ram samt konferens-,
uppdrags-, kurs- och projektverksamhet.

Enheten i Färgelanda har allmän kurs med inriktning mot att ge särskilt stöd i svenska som andraspråk
för nyanlända. Vi utbildar integrationspedagoger som en inriktning på allmän kurs. Enheten i Trollhättan
har allmän kurs, allmän kurs med inriktning dyslexi samt kurser för nyanlända. Dalslands folkhögskola
har drygt 50 medarbetare och ca 200 deltagare varav 110 studerar i Trollhättan. 

Beskrivning/arbetsuppgifter

Aktuell rekrytering gäller en folkhögskollärare, 80–100 %, tillsvidareanställning med inriktning No/
Naturkunskap och matematik på grundskole- och gymnasienivå. Tjänsten är placerad i Trollhättan där vi
sedan hösten 2017 finns i nyrenoverade och fräscha lokaler i Swedenborg center på Lasarettsvägen 9.
Om heltid önskas kan tjänsten kombineras med undervisning i Färgelanda motsvarande en dag i veckan.
Vi är i ett positivt utvecklingsskede och det är möjligt att tjänsten utvecklas till heltid i Trollhättan. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ge behörighetsgivande kurser motsvarande grundskolans No och
gymnasiets Naturkunskap samt matematik. Det finns också möjlighet att utveckla temastudier för
deltagarna. Du kommer även vara mentor för 10–14 deltagare.

Kvalifikationer

Det är viktigt att du har förmåga att entusiasmera unga vuxna och vuxna. Att du gärna har erfarenhet av
arbete med personer från olika kulturer och med skiftande studiebakgrund och är intresserad att arbeta
utifrån ett inkluderande perspektiv. Som person har du god förmåga att strukturera ditt arbete med att
lägga upp kurser och forma metoder för lärande. Du har också god kommunikativ förmåga som gör att
du lyssnar, sätter dig in i andra människors perspektiv och kan möta deltagare där de befinner sig. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet men ser gärna att du har flerårig lärarerfarenhet och gärna
folkhögskollärarutbildning.

Villkor

Tillsvidareanställning, 80-100%. 

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso-
och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett
rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.



Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som
sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera
dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och
rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra
Götalandsregionen har upphandlade avtal.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80-100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Ref. nr. 2018/4811
Kontakt Magnus Klang, bitr. rektor 072 – 532 56 39
Facklig företrädare Pethra Andersson, Förbundet folkhögskollärarna 0736 – 47 93 41
Publicerat 2018-08-06
Sista ansökningsdag 2018-08-24
Länk till annons http://vgregion.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:221146/



Elevassistent, inriktning dyslexi vid Dalslands
folkhögskola i Trollhättan
Folkhögskoleförvaltningen, Dalslands folkhögskola

Västra Götalandsregion är huvudman för sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad,
Göteborg och Vara. 

Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter
till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre
kurser att välja mellan. Deltagare väljer själv hur och vad de vill studera. På flertalet av våra skolor
driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden. 
Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet! Folkhögskolorna gör skillnad!

Dalslands folkhögskola består av två enheter, en internatskola i Färgelanda och en externatskola i
Trollhättan. Skolan bedriver folkhögskoleverksamhet inom statsbidragets ram samt konferens-,
uppdrags-, kurs- och projektverksamhet.

Enheten i Färgelanda har allmän kurs med inriktning mot att ge särskilt stöd i svenska som andraspråk
för nyanlända. Vi utbildar integrationspedagoger som en inriktning på allmän kurs. Enheten i Trollhättan
har allmän kurs, allmän kurs med inriktning dyslexi samt kurser för nyanlända. Dalslands folkhögskola
har drygt 50 medarbetare och ca 200 deltagare varav 110 studerar i Trollhättan. 

Beskrivning/arbetsuppgifter

Aktuell rekrytering gäller en elevassistent, 80–100 %, tillsvidareanställning, till Allmän kurs, inriktning
dyslexi i Trollhättan. 

Tjänsten är placerad i Trollhättan där vi sedan hösten 2017 finns i nyrenoverade och fräscha lokaler i
Swedenborg center på Lasarettsvägen 9. Om heltid önskas kan tjänsten kombineras med andra
elevstödjande aktiviteter. 

I arbetsuppgifterna ingår att stötta deltagarna efter lärarens anvisningar men också arbete efter eget
initiativ.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gymnasiekompetens och godkänd utbildning som elevassistent. Det är viktigt att du
har kunskap om läs- och skrivsvårigheter och om olika hjälpmedel. Om du är certifierad i materialet
Alfamax så är det en merit. 

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tror att du är stresstålig, flexibel och tålmodig. Vi ser
gärna att du har erfarenhet av arbete med personer från olika kulturer och med skiftande studiebakgrund
och är intresserad att arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv. Du har också god kommunikativ
förmåga som gör att du lyssnar, sätter dig in i andra människors perspektiv och kan möta deltagare där de
befinner sig. 

Villkor

Tillsvidareanställning, 80-100%.

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso-
och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett
rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.



Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som
sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera
dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och
rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra
Götalandsregionen har upphandlade avtal.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80-100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Ref. nr. 2018/4814
Kontakt Magnus Klang, bitr. rektor 072 – 532 56 39
Facklig företrädare Pethra Andersson, Förbundet folkhögskollärarna 0736 – 47 93 41
Publicerat 2018-08-06
Sista ansökningsdag 2018-08-24
Länk till annons http://vgregion.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:221153/


