Rektor sökes till Axevalla folkhögskola
Axevalla folkhögskola, en av Sveriges äldsta folkhögskolor (sedan 1873) är inne på sitt 145.e läsår.
Inför sitt 146.e läsår söker Axevalla en ny, sin nionde rektor
Följande kompetenser/erfarenheter är meriterande
- Kunskap/kännedom om folkbildning och folkhögskola
- Erfarenhet av ledarskap
- Ekonomisk kunskap/utbildning eller motsvarande
- Relevant utbildning; ledarskaps-, rektor-, eller motsvarande
- Mångsidighet –se beskrivning/skolan
Sverigefinsk bakgrund/kunskap är extra meriterande
Tillträde den 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse.
Ansökningar skickas till ulla@axevalla.fhsk.se, senast 2019-01-11

Om Axevalla folkhögskola
1873 startades folkhögskolan under namnet Skaraborgs Läns Första Folkhögskola – inte på Läckö
såsom Nikolai Fredrik Severin Grundtvig - folkhögskolans fader - önskade utan i Ullervad utanför
Mariestad. Sedermera flyttades skolan till Stenstorp och slutligen till Axvall 1923.
Sedan 1982 ägs skolan av en stiftelse vars enda stiftare är Sverigefinska Riksförbundet
Vi är 32 tillsvidareanställa varav sjutton pedagoger samt av en deltagarassistent, studierektor, rektor,
ekonom, administratör, tre lokalvårdare, fyra kokerskor och tre vaktmästare. Vi är ett härligt
mångsidigt gäng och vi har nära kontaktvägar till varandra. Utöver fastanställd personal anlitar skolan
ett varierande antal kortkurslärare/föreläsare.
Axevalla folkhögskola är med sina 4931 deltagarveckor (plus ca1000 utökade veckor) en ”lagom stor”
folkhögskola. Skolan arbetar och befinner sig i ständig förändring och utveckling
Skolan långkurser består av Allmän kurs med inriktningar Allmän, Svenska som andraspråk,
Sociologi/Psykologi, Omvärldsanalys, Data/spel och Data/nätverk samt av Särskilda kurser med
utbildningar till Fritidsledare, Socialpedagoger, Hundskötare – distans, Mode Design bas samt Mode
Design distans.
Skolan anordnar även Kontakttolkutbildningar/fördjupning/preparand/ på uppdrag av MYH,
Intensivkurser i svenska för studerande på olika universitet i hela världen på uppdrag av Svenska
Institutet m.m. Korta kurser i samverkan finns främst inom huvudmannauppdraget Sverigefinska
Riksförbundet. Därutöver har Axevalla en omfattande Konferensverksamhet som finansierar
fastigheten.
På hemsidan www.axevalla.fhsk.se finns mer information om Axevalla. På begäran kan en
PP/presentation av Axevalla folkhögskola tillhandahållas.
Kontakt Upplysningar om tjänsten fås av styrelsens ordförande Voitto Visuri 070 333 41 64 eller
skolans rektor Ulla Venetvaara 076 848 69 90. Pedagogernas fackliga representant är Samuel Björk,
samuel.bjork.fhsk@gmail.com

