
Folkhögskollärare i svenska som andraspråk, Mellerud
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 och arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad i Mellerud där vi i september 2018 flyttar in i lokaler som under sommaren har
renoverats för att anpassas till våra behov. Lokalen ligger centralt i Mellerud.

Två kurser pågår parallellt, i båda kurserna är svenska som andraspråk en väsentlig del. Tjänsten gäller i
första hand kursen – Du och ditt liv. Det är en kurs för utrikesfödda kvinnor med kort utbildning tidigare
i livet. Det finns ett utvecklat koncept kring kursens upplägg. Tag gärna kontakt för att ta del av mer
information om hur vi tänker kring helheten för denna grupp.

 Till de två kurserna finns ytterligare två lärare på heltid samt fyra lärarassistenter/språkstödjare. Teamet
om 7-8 personer driver verksamheten tillsammans inom givna ramar men med stort utrymme för egna
initiativ och eget ansvar. Närmsta chef är biträdande rektor i Trollhättan.

Kursen Du och ditt liv syftar till att stärka kvinnorna på en rad områden bland annat genom att de ska
erövra tillräckliga kunskaper i svenska för att aktivt delta i samhället. En del av dem är illitterata men de
flesta har kunnat läsa på sitt modersmål. Uppdraget för den aktuella tjänsten är att tillsammans med
teamet säkerställa att deltagarna utvecklas i det svenska språket, genom undervisning i SVA men också
genom samtal och aktiviteter i kursens övriga moment.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta med lärande. Det är meriterande med egen erfarenhet av
engagemang i det civila samhället, att ha ett brett lokalt kontaktnät, liksom med folkhögskol
lärarutbildning eller om du har lång erfarenhet av att arbeta på folkhögskola.  Vi ser gärna att du är
legitimerad lärare i svenska som andraspråk. 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 behöver medarbetare med erfarenhet av att leda lärprocesser i grupp och individuellt. De flesta av
våra lärare är mentorer för 8-12 deltagare. 

Villkor

Visstidsanställning, 100%.



Tjänsten kommer att förhandlas vid ett lokalt samverkansmöte den 15 augusti och tillsättning gäller
under förutsättning att parterna är överens om att inrätta tjänsten. Verksamheten med den aktuella
målgruppen är långsiktig, behovet är stort och det finns ett intresse för att säkerställa en långsiktig
finansiering, vi räknar därför med att på sikt kunna utlysa en tillsvidaretjänst.  

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 Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Mellerud
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Ref. nr. 2018/4807
Kontakt Tomas Rysdmo, Rektor 0700-82 40 27
Facklig företrädare Pethra Andersson, Förbundet folkhögskollärarna 0736 – 47 93 41
Publicerat 2018-08-06
Sista ansökningsdag 2018-08-14
Länk till annons http://vgregion.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:221125/


