Edelviks folkhögskola söker erfaren församlingspedagog för samordning av Samiskt
konfirmandläger med nationellt intag och annan kursverksamhet i samverkan med Svenska
kyrkan.
Edelviks folkhögskola är en av fyra svenskkyrkliga folkhögskolor i Luleå stift. Edelvik har under många
år utbildat och fortbildat anställda och frivilliga i Svenska kyrkan. Sedan år 2014 har skolan uppdrag
att planera och genomföra Samiskt konfirmandläger med nationellt intag.

Vi söker dig:
- som är utbildad församlingspedagog enligt Svenska kyrkans ordning
- som har flerårig erfarenhet av arbete med konfirmander i Svenska kyrkan och den lägerverksamhet
som hör till
- som gärna har erfarenhet av samordning/övergripande ansvar i församlings- och/eller stiftsbaserad
verksamhet
Har du arbetat med ledarutbildning är det en stark merit och har du erfarenhet av samiskt
församlingsarbete väger det mycket tungt.
Du bör vara intresserad av samarbete med många olika intressenter, och behärska kommunikation
och information via dator och sociala medier. Du bör också vara van att uttrycka dig i text och tal, och
att ta ansvar för ett processbaserat arbetssätt. Ditt intresse av att hela tiden lära dig nya saker och
delta i utvecklingsarbete, är viktigt. Vi fäster stor vikt vid personligt engagemang.

Arbetsuppgifter
Att samordna det samiska konfirmandlägret är ett arbete som pågår året runt. Förutom att planera
allt det praktiska och genomföra lägret, kräver arbetet en vilja att lära känna den samiska kulturen
och de frågor som engagerar det samiska folket. Konfirmandlägret har som mål att arbeta med
konfirmandernas identitet utifrån att vara ung, kristen och same. I arbetsuppgiften ingår även att
arbeta med ledarutbildning för unga samer.
Att samordna Edelviks övriga kursverksamhet i samverkan med Luleå stift innebär att tillsammans
med stiftmedarbetare årligen planera och genomföra ett antal korta kurser t.ex. Möte stift och
student, kursdagar för servicepersonal, diakonidagar.

Ansökan
Ansökan och CV mailas till per.larsson@edelvik.se senast 17 februari 2019.

Anställning
Tillträde enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att arbeta parallellt med nuvarande innehavare
av tjänsten under en period, liksom att under en övergång dela på uppgifterna.
Tillsvidare anställning som inleds med provanställning sex månader.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av:
Per Larsson, rektor
0914 – 795 103
per.larsson@edelvik.se
Anna-Stina Wikström, nuvarande tjänsteinnehavare
0914 – 795 106
anna-stina.wikstrom@edelvik.se

