
 

 

 

 

 

Hjälmared folkhögskola söker en  
Lärare 

Hjälmared, beläget i skön natur vid sjön Lilla Färgen några km söder om Alingsås, är 
en folkhögskola i nära anslutning till EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) och 
Svenska Kyrkan. Skolan är uppbyggd kring en gammal kungsgård med anor från 
1400-talet. Verksamheten har ca 170 studerande på de långa kurserna: Allmän kurs, 
Bibel, Hälsocoach, Äventyrscoach och Grafisk design-video-webb. Vår allmänna kurs 
har tre profiler, Polis, Beteendevetenskap och IT-teknik. 

Våra kurser finns utförligt beskrivna på hemsidan, www.hjalmared.se. 

Omfattning och innehåll i tjänst 
Vi söker dig som har lärarkompetens inom naturkunskap och matematik. Den 
huvudsakliga tjänstgöringen kommer att vara på vår allmänna kurs, men tjänsten kan 
även komma att innebära undervisning på en eller flera av våra särskilda kurser. Därför 
är det meriterande om du har kompletterande kompetens inom ett eller flera av 
områdena IT-teknik, samhällsvetenskap och teologiska ämnen. 

Tjänsten kommer också att innefatta klassvärdskap. 

För att skapa en stimulerande, aktiv och växande miljö värnar Hjälmared om det 
socialpedagogiska arbetet, ett engagemang i gemensamma skolaktiviteter, ett levande 
internat och kursöverskridande aktiviteter.  

Tjänsten är på 100% och tillsvidareanställning med start den 1 augusti 2020 

http://www.hjalmared.se/


Sökprofil 
Det är positivt om du har någon form av erfarenhet av folkhögskola. 

Vår ideologiska hemvist i EFS och Svenska kyrkan präglar hela skolans verksamhet. 
Som lärare är man aktiv i formandet av den kristna profilen i morgonböner, samtal och 
kollegiala samlingar. Vi söker dig som värdesätter relationsbyggandet med de 
studerande och som brinner för att utveckla de studerandes lärande utifrån deras mål.  

Att möta var och en av de studerande där de befinner sig är en självklarhet för dig och 
du ser olikheter som en tillgång. 

Styrelse och personal har under det senaste året arbetat med ett visionsarbete med sikte 
på 2025. Process och visioner är sammanfattat i en skrift som finns tillgänglig på 
förfrågan för den som är intresserad av att dela vår vision. 

 

För ytterligare information om tjänsten kontakta 

REKTOR 

Mikael Lindgren  
tel. 0322-64 40 01 eller 
mikael@hjalmared.se 

FACKLIG FÖRETRÄDARE FF 

Daniel Löfgren 
tel. 070-316 21 28 eller  
daniel.lofgren@hjalmared.se 

 

Ansökan 
Vi vill gärna ha din ansökan före den 8 juni till 

Rektor  
Hjälmared Folkhögskola 
Hjälmareds allé 20 
441 95 Alingsås  

eller 

mikael@hjalmared.se 
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