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Lärare i engelska eller matematik till 
Örebro Folkhögskola  
	
Vi söker nu tre lärare i engelska eller matematik i kombination med ett annat ämne 
till Örebro Folkhögskola. Du kommer att arbeta på vår skola i Vivalla med 
undervisning och mentorskap på Allmän kurs. 
 
Huvudman för Örebro Folkhögskola (ÖF) är en ideell förening bestående av tre 
medlemmar: Evangeliska Frikyrkan (EFK), Filadelfiakyrkan Örebro och 
Immanuelskyrkan Örebro. Skolan är uppdelad på två verksamhetsplatser: Allmän 
kurs, Fritidsledarutbildning och Startpunkt (skolans uppdragsverksamhet) i Vivalla 
och Bibelskolorna på Götabro kurs- och konferensgård. ÖF har ca 150 
heltidsstuderande på folkhögskolekurserna och ett flertal deltagare på Startpunkt. 
All verksamhet på skolan utgår från följande policy: 
 
”Vi utgår från en kristen helhetssyn på människan. Vi bejakar mångfalden och 
verkar för allas delaktighet. Våra deltagare skall få tillfälle att växa, mogna 
och få utrymme för funderingar över livet. Vi vill tillsammans skapa ett varmt 
och öppet studieklimat, där deltagarna blir sedda och hörda, respekterade 
och delaktiga” 
 
Arbetsbeskrivning 
Dina arbetsuppgifter är främst undervisning på gymnasial nivå inom engelska 
eller matematik i kombination med något annat ämne samt att vara mentor på 
Allmän kurs. Du kommer att tillhöra Allmän kurs arbetslag och medverka i 
arbetslagets gemensamma arbete.  Vi utgår från en hermeneutisk kunskapssyn 
där deltagarens livslånga lärande, personliga utveckling och studieförmåga står i 
fokus. Stor del av undervisning på Allmän kurs läses tematiskt. 

Kompetenskrav 
• Behörig folkhögskollärare alt. gymnasielärare i engelska eller matematik i 

kombination med ett annat ämne 
 
Övrigt meriterande 

• Erfarenhet av Allmän kurs och folkhögskola samt dess målgrupp, tematiskt 
arbetssätt, folkbildning och dess pedagogik 

• Kompetens inom andra ämnen, gärna svenska/svenska som andra språk eller 
samhällskunskap 

 
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och pedagogisk fallenhet. 
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Personliga egenskaper 
Som person är du utåtriktad, drivande, flexibel, initiativrik och har lätt för 
kommunicera med olika människor. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga, har 
ett brinnande intresse för människor från olika kulturer, är en god kommunikatör och 
duktig på samtalsmetodik.  
 
Anställningsform och sysselsättningsgrad 
Tjänsterna är visstidsanställningar på heltid med möjlighet till förlängning. Tillträde i 
mitten av augusti.  
 
Kontaktpersoner 
Vid frågor om tjänsten kontakta: 
 
Mattias Molin 
mattias.molin@orebrofolkhogskola.se  
070-101 69 77 
 
Annelie Andersson 
Annelie.andersson@orebrofolkhogskola.se 
 
Marie Holm, rektor 
076-805 60 60 
marie.holm@orebrofolkhogskola.se 
 
Facklig information: 
Maria Renntun (SFHL) 
maria.renntun@orebrofolkhogskola.se 

 
Ansökan 
CV och personligt brev skickas till jobb@orebrofolkhogskola.se senast den 28 maj. 
Ansökningarna behandlas löpande. 
 
 
Välkommen med din ansökan! 

 
 


