Ål folkehøgskole og kurssenter for døve er en tegnspråklig folkehøgskole og kurssenter.
Vi er en inkluderende skole med fokus på dannelse, mangfold og deltakelse.

Undervisningsstilling i kursavdelingens grunnskoletilbud og voksenopplæring.
100% stilling ledig fra 1/8-2022.
Kursavdelingen tilbyr ukeskurs til forskjellige målgrupper, alle med tegnspråk som fellesnevner.
Grunnskoleelevene er på kurs sammen med foresatte. De er på forskjellige skoletrinn og har
forskjellig språklig bakgrunn med mer og mindre ferdigheter i tegnspråk.
Arbeidsoppgaver:
Undervisning i kurssenterets grunnskoletilbud og forelesninger til voksne kursdeltakere.
Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske og praktiske aktiviteter.
Vi ønsker en person som kan ha forskjellige tema, blant annet om fysisk aktivitet og helse.
Tilrettelegging av fysisk aktivitet ute og inne for barn og voksne og felles aktiviteter for familier.
Forelesninger til voksne kursdeltakere, foreldre, familienettverk, døvblitte og senior på forskjellige
kurs. Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen etter avtale og kompetanse.
Kvalifikasjoner:
Gode ferdigheter i tegnspråk og god kjennskap til døves kultur, samfunn og levekår.
Minimum 3 år relevant universitet/høyskoleutdanning.
Vi ønsker søkere med pedagogisk kompetanse.
Det er en fordel om du er kvalifisert for undervisning i grunnskole.
Personlig egnethet og erfaring med undervisning og forelesninger vektlegges.
Egenskaper:
Gode kommunikasjons-, og samarbeidsevner.
Initiativrik, engasjert og kreativ i samspill med barn og voksne.
Evne til å møte barn og unge på en rolig og trygg måte.
Du må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig og målrettet i egen undervisning og i nært
samarbeid med lærerteamet.
Vi tilbyr:
Et inkluderende og anerkjennende arbeidsmiljø
Et godt pedagogisk og administrativt samarbeidsteam i kursavdelingen
Lønn- og arbeidsvilkår ifølge gjeldene avtaler, lover og forskrifter.
Gode og fleksible arbeidsforhold
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Politiattest må fremlegges før ansettelse.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Morten J. Lundahl SMS 922 45 267
epost: morten.j.lundahl@al.fhs.no
Søknad sendes: rektor@al.fhs.no
Søknadsfrist: 15. Juni -2022
Tiltredelse 1/8-22 eller etter avtale.

