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Ledig tjänst:  
Stöd och deltagarhandledare 50%  
 
Vi växer som folkhögskola och utvecklas för framtidens behov! Vi söker nu Stöd och 
deltagarhandledare 50% under höstterminen 2019. Vill du tillsammans med oss utveckla Åredalens 
Folkhögskola och vårt pedagogiska arbete? Då är detta en tjänst för dig! 
 
Arbetsuppgifter 
Tillsammans med skolans pedagoger och kurator söka upp, handleda och ge stöd till deltagare med 
särskilda behov. Dagliga rutiner kring studiestöd och uppföljning av individuella handlingsplaner. Du 
rör dig på hela skolan och följer ett antal deltagare under hösten.  
 
Förkunskaper och förväntningar 
Vi söker dig som: 
- trivs med att möta och vägleda människor med särskilda behov 
- har erfarenhet av handledning eller stödfunktion 
- gillar att jobba flexibelt 
- trivs med att jobba i ett team 
- har driv och egna idéer 
- är intresserad av att vara med och utveckla en verksamhet 
- brinner för folkbildning 
- har förmåga att få deltagarna att växa och utvecklas 
- är van att arbeta med datorer 
- kan utrycka dig väl i svenska och i skrift 
- delar EFS och Svenska kyrkans värdegrund  

 
 
Övrigt: 
- Erfarenhet av utbildningsformen folkhögskola är meriterande 
- Erfarenhet av eller utbildning inom att arbeta med människor med behov av särskilt stöd 
 
Ansökan 
Din ansökan vill vi ha senast 2019-06-26 till rektor anna@aredalensfhsk.se. Intervjuer sker löpande. Tjänsten 
kan tillsättas under ansökningsperioden, så vänta inte med din ansökan till oss.  
 
Upplysningar lämnas dagtid vardagar av rektor Anna Willén på anna@aredalensfhsk.se 
 
Anställning 
Tjänsten är en visstid augusti till december (årsskiftet) på 50%. Arbetstiden kommer att skifta och det kan 

förekomma arbete sen eftermiddag/kväll.  

 
Kollektivavtal 
Vi tillämpar Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal, Utbildning och Folkbildning.  
 
Allmän information om skolan 

mailto:anna@aredalensfhsk.se
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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 30 engagerade medarbetare. Vi är en organisation som 
ständigt utvecklas och testar nya idéer på många områden. I vår verksamhet samarbetar vi med många olika 
organisationer i civilsamhället. På vår hemsidan www.aredalensfhsk.se kan du läsa mer om skolan. Följ oss 
även på Facebook och Instagram. 
 
Folkhögskolan är en av Sveriges över 110 rörelsefolkhögskolor och den drivs som juridisk person av en ideell 
förening. Föreningen består av privatpersoner, EFS föreningar och andra organisationer vilka väljer styrelse.  

http://www.aredalensfhsk.se/

