Stipendiat 2019-2020

Sagavoll folkehøgskole søker stipendiater for skoleåret 2019– 2020.
Vi ønsker i utgangspunktet en stipendiat til hver linje. Det er spesielt viktig at noen har
friluftsliv-erfaring.
Stipendiatene er viktige for miljøet på Sagavoll. De er med på å bringe videre noen av
erfaringene de selv hadde gjennom sitt år. De er viktige tradisjonsbærere av det gode
folkehøgskolemiljøet.
Stipendiatene følger en linje, men har egne timer med ledertrening gjennom praksis og
veiledning.
Oppgavene til en stipendiat er tredelt:
1) Å delta i undervisning, både på linjer, i valgfag og på seminarer.
2) Å bidra i miljøet på skolen, både ved å arrangere miljøaktiviteter samt være til stede for
enkeltpersoner og grupper.
3) Å bidra med praktiske oppgaver på gjennom året.
Stipendiatene starter 7.august og slutter 31.mai. Som en del av lederopplæringen, møter de i
noen lærerråd og i personalmøter. Stipendiatene får regelmessig gruppeveiledning og vil ha
noen egne valgfag. Som stipendiat har du mulighet til å få fullt lån og stipend. Stipendiaten
betaler 15.000 til skolen som egenandel for alle linjeturer og linjeaktiviteter.
Stipendiatene må bekjenne kristen tro.

Du søker ved å svare på vedlagt spørsmålsark. Skriv også ned annen informasjon du mener er
relevant i forhold til at du søker som stipendiat.
Skolen setter ned en komite som går gjennom alle søknader. Lærerråd uttaler seg om søkerne
Det er administrasjonen som gjør opptaket, og dette forventes å være klart i midten av mars.
1. Søk på: https://www.folkehogskole.no/skole/sagavoll/stipendiat
2. Svar også på vedlagt ark med spørsmål og send til post@sagavoll.no

SØKNADSFRIST: 03.februar 2019
Velkommen som søker til stipendiat på Sagavoll 19/20!

Spørsmålsark – svare så ærlig som mulig, men ikke en lang avhandling.
1. Skriv litt om din situasjon pr i dag, utdanning – jobb eller annet, og hvor
du befinner deg.
2. Hva er motivasjonen din for å søke som stipendiat?
3. Som stipendiat har du taushetsplikt. Denne gjelder også overfor venner og
elever. Hvordan ser du på det å motta informasjon som er taushetsbelagt?
Vi presiserer at du alltid kan diskutere saker og informasjon med ledergruppa.

4. Hvilke tanker har du rundt det å være et forbilde?
5. Hvordan takler du arbeidspress?
6. Har du noen områder/oppgaver du ikke kan dekke?
7. Sagavoll er en kristen skole med Jesus som forbilde. Hvordan vil du som
stipendiat være med på å bidra her?
8. Beskriv deg selv som deltaker i en gruppe. Hvilken rolle pleier du å ha i
en gruppe som skal løse en oppgave?
9. Si litt om dine sterke og svake sider.
10. Hvilke linjer kan du være stipendiat på? Hvilke linjer kan du ikke være
stipendiat på?
11. Har du eller har hatt psykiske eller fysiske problemer som vi som ledelse
bør kjenne til. Det kan hende vi kontakter deg for å snakke med deg om
dette pr telefon.
12. Oppgi hvilket telefonnummer du er tilgjengelig på i løpet av februar/mars

Prosessen videre er slik: Når vi har fått inn svarene fra dere, legger vi navnelista
over søkere fram for lærerråd. Lærerråd uttaler seg om søkerne. Deretter går
administrasjonen igjennom søknadene, svarene på dette dokumentet og
lærerråds uttalelser.

Mandag 18. mars får de første tilbud pr telefon. De som står på vent, får beskjed
om dette pr mail. Dersom noen sier nei, spør vi fortløpende folk til hele kabalen
er lagt. Det er ofte ørsmå marginer mellom de som blir innstilt som nr 1 og de
som blir nr 2.
Vårt mål er å sette sammen en gruppe som både kan fungere godt sammen, men
som også er forskjellige og til sammen dekker mange områder. Til slutt skal vi
sitte igjen med en god stipendiatgruppe.
Søk innen 03. februar på
https://www.folkehogskole.no/skole/sagavoll/stipendiat
Dere skal i tillegg svare på dette arket og sende det til skolen
NB! Disse arkene leses kun av administrasjonen, verken lærerråd eller
nåværende stipendiater får tilgang på disse.
Sagavoll den 19. desember 2018
Vennlig hilsen
Kjersti og Martha

