Vikariat, linjelærer på Friluftsliv Villmark, 80% stilling
Sagavoll folkehøgskole er en kristen internatskole preget av stor faglig bredde og god elevsøkning.
Skolen har 130 elever, 21 årsverk og ligger i landlige omgivelser på Gvarv i Telemark. Sagavoll er en
stiftelse der Normisjon, KFUK/KFUM, Elevlaget og KRIK oppnevner styremedlemmer. Ved siden av
folkehøgskoledriften driver skolen utleievirksomhet i sommerhalvåret. Skolen kan tilby tjenestebolig.

Vikariat, linjelærer på Friluftsliv Villmark, 80% stilling,
01.09.2019 – 31.05.2020, Søknadsfrist 5.august 2019.
Friluftsliv Villmark er en friluftslivslinje som legger vekt på det klassiske friluftslivet, med
mange varierte aktiviteter. Det vil være fokus på basisferdigheter og overnatting ute gjennom
hele året. Elevene får innføring i terrengsykling, kajakk og klatring. I tillegg er utetrivsel,
matlaging, lagbygging og orientering sentrale temaer. Linjelærer vil ha ansvar for det faglige
innholdet og samtidig ivareta det sosialpedagogiske arbeidet. Sosialpedagogiske oppgaver
retter seg mot hele elevflokken og er en betydelig del av arbeidet. Linjelærer har stor grad av
frihet til å forme innholdet på linjen. Det må også påregnes en del reisedøgn i stillingen og en
studietur med elevene til Tyrkia.
Det blir i tillegg undervisning i valgfag og fellesfag, etter skolens behov.
Lærer må jobbe i samsvar med lover og forskrifter for folkehøgskolen, og etter
arbeidstidsavtale inngått på Sagavoll. Sagavoll Folkehøgskole er IA- bedrift. Lærer må
bekjenne kristen tro og arbeide aktivt for skolens kristne målsetting.
Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.
Ønska kvalifikasjoner:
x Lærerutdanning med pedagogikk, med friluftsliv og/eller idrett i fagkretsen
Relevant praksis kan kompensere for formell utdanning.
x Vi legger stor vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.
x Fokus på risikovurdering og mestring, med nødvendige sikkerhetskurs
x Liker å arbeide i team og har stor arbeidskapasitet.
x Kan inspirere og veilede unge mennesker.
Spørsmål vedr. stillingen rettes til
Kjersti Versto Roheim, rektor. tlf. 35 95 91 00 / 48 14 18 41
eller linjelærer Anders Kristian Rønning, tlf. 93 00 76 32

Søknad sendes til rektor@sagavoll.no innen 5.august 2019.

