Vi  söker  nu  en  lärare  .ll  Allmän  kurs  i  ämnet  svenska  och  svenska  som  
andraspråk,  grund-‐  och  gymnasienivå  
Det  kan  också  ﬁnnas  möjlighet  4ll  undervisning  i  andra  ämnen  och  kurser,  beroende  på  din  
kompetens  och  di=  intresse.  I  nuläget  ﬁnns  behovet  av  förstärkning  främst  på  kursen  Svenska  
från  dag  e=,  som  ges  för  asylsökande  i  Pingstkyrkan  på  Västra  torget,  samt  undervisning  i  
engelska  på  Allmän  kurs.
Till  hösten  2019  kommer  cirka  75  deltagare  a=  läsa  Allmän  kurs.  Arbetslaget  består  av  å=a  
lärare.  
    
Du  är  
-‐  nyﬁken  på  a=  lära  känna  nya  människor  och  e=  ny=  sammanhang    
-‐  en  teammänniska  som  vill  arbeta  för  skolans  helhet  genom  samarbete  med  andra  lärare  på  
skolan    
-‐  mån  om  den  enskildes  utveckling  och  bildning  
-‐  ansvarstagande    
-‐  intresserad  av  a=  utveckla  läromiljön  u4från  folkbildningens  tankar.  
    
En  förutsä=ning  för  tjänsten  är  a=  du  delar  skolans  kristna  värderingar.  
    
Kompetens/erfarenhet:  
Du  behöver  en  bred  kompetens  förvärvad  genom  högskoleutbildning  eller  motsvarande.    
Vi  ser  helst  a=  du  har  en  lärarutbildning  i  svenska  och  svenska  som  andraspråk.  
Alterna4vt  har  du  dokumenterad  kompetens  och  erfarenhet  inom  området.  
Vi  tror  a=  du  har  erfarenhet  av  lärartjänst,  arbete  inom  folkbildning  eller  annan  pedagogisk  
verksamhet.  Det  är  meriterande  om  du  också  kan  undervisa  i  engelska  eller  e=  annat  ämne.  
Tjänsteform:  ferietjänst,  75-‐100  %  4llsvidare  
Sista  ansökningsdag  är  12  juni  2019.  
Tillträde  eQer  överenskommelse.
Ansökan  skickas  4ll:  info@junefolkhogskola.se  
Har  du  frågor  är  du  varmt  välkommen  a=  kontakta  rektor  Marcus  Örebäck,  036-‐374801  eller  
kursledare  Karolina  ToQgård,  036-‐374810.  
JUNE  FOLKHÖGSKOLA  erbjuder  vuxenutbildning  i  centrala  Jönköping  sedan  2011.  Skolan  
grundades  1979  och  låg  4digare  utanför  Nässjö  och  namnet  var  då  Viebäcks  folkhögskola.  
Skolan  är  en  dagfolkhögskola  som  erbjuder  bildning,  gemenskap  och  utbildning  inom  
varierande  områden.  Skolan  har  idag  kursverksamhet  som  berör  ca  650  personer  varje  år.  På  
skolan  är  cirka  35  personer  anställda.  De  ﬂesta  kursdeltagarna  läser  i  Juneporten  Jönköping  
eller  via  distansstudier.  Skolans  huvudman  är  s4Qelsen  Pingsdörsamlingarnas  Skol-‐  och  
Kursverksamhet.  S4Qelsen  driver  fem  folkhögskolor  inom  Pingströrelsen.  SyQet  med  
skolverksamheten  beskrivs  a=  bedriva  folkhögskoleverksamhet  på  kristen  grund  och  i  kristen  
anda.
Se  mer  på:    www.junefolkhogskola.se

