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Lärare konst  
 

    
Vill du tillsammans med oss utveckla vår utbildningsverksamhet inom konst? Du är med och leder en 
process där vi profilerar ett fördjupningsår inom vår konstutbildning 
 
Arbetsuppgifter 

 Undervisning i konst på framförallt fördjupningsåret 

 Kursansvarig för deltagare som går fördjupningsåret 

 Samverkansroll mellan skolan och konstinstitutioner i länet 
 
Förkunskaper och förväntan 
Vi tror att du 

 Har utbildning på högskole-/universitetsnivå inom konst 

 Har erfarenhet av att undervisa, helst vid en folkhögskola 

 Har ett engagemang för pedagogik och utveckling av människor 

 Delar skolans värdegrund 

 Har ett stort nätverk inom kulturvärlden och vill leda utvecklingsarbete 

 Har god förmåga att samarbeta 

 
Ansökan 
Din ansökan vill ha senast 2017-05-21 till ingemar@aredalensfhsk.se. 
 
Upplysningar 
lämnas av rektor Ingemar Forss, tel 0647-665510, alt 070-9815510 eller:  ingemar@aredalensfhsk.se  
Facklig företrädare är Hans Bolin, tel 0647-665515 eller: hans@aredalensfhsk.se  
 
Anställning 
Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 17/18. Anställningsgraden är på 50-100% beroende 
dels på sökandes behörigheter/kompetenser men också på besked från projektansökningar som 
väntas under våren.   
 
Kollektivavtal 
Vi tillämpar kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen branschkommitté Utbildning och Folkbildning.  
 
Allmän information om skolan 
Åredalens folkhögskola ligger högt beläget vid Indalsälven, ca 20 km öster om Åre. Skolan har ett brett 
kursutbud inom främst fjäll- & friluftsliv, tro- livs- & internationella frågor samt konst & skapande.  Totalt 
har skolan c:a 150 kursdeltagare på långa kurser samt c:a 20 engagerade medarbetare. Vi är en 
organisation som ständigt utvecklas och testar nya idéer på många områden. I vår verksamhet 
samarbetar vi med många olika samhällsorganisationer samt med civilsamhället. På vår hemsidan 
www.aredalensfhsk.se kan du läsa mer om skolan. 
 
 
Skolan är som juridisk person en ideell förening. I föreningen finns EFS-föreningar, andra föreningar 
och privatpersoner som väljer en styrelse på ett årsmöte. 
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