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Lärare till Volontärlinjen Global 75%  
 

Mullsjö folkhögskola ligger i Mullsjö i sydöstra Västergötland, men i 

Jönköpings län, knappt 3 mil nordväst om Jönköping. Skolan har c:a 200 

elever på långa kurser och en omfattande kortkursverksamhet. Skolan är en 

fristående stiftelse som vilar på kristen grund, även om vi givetvis hälsar 

studerande med alla livsåskådningar välkomna. Huvudmän för skolan är en 

treklöver bestående av Svenska Alliansmissionen, Svenska 

Alliansmissionens Ungdom och Mullsjö folkhögskolas kamratförbund.  

 

Mullsjö folkhögskolas utbildningsprogram står i första hand på följande 

ben: 

1. Allmän linje med fem olika inriktningar 

2. Konst & formlinjen med profilerna bild, foto, keramik och textil. 

3. Volontärlinjen Global 

4. Småbrukarlinjen 

5. Akademi för ledarskap och teologi  

6. Korta kurser och konferenser. 

 

Vi söker en ansvarig lärare för Volontärlinjen Global. Eleverna på 

Volontärlinjen Global studerar internationella frågor under höstterminen och 

förbereder sig för den tre månader långa praktiken i ett utomeuropeiskt land 

i början av nästkommande år. Kursen avslutas sedan på Mullsjö 

folkhögskola under några veckor i april och maj.  

 

Din uppgift är att vara kursledare för Global, undervisa och förbereda 

eleverna under hösten, följa dem på olika sätt under praktiktiden och sedan 

knyta ihop säcken vid deras hemkomst. Ämnen som kan ingå i kursplanen 

för Volontärlinjen Global är: kulturfrågor, rättvis handel, globalisering, 

mänskliga rättigheter, biståndspolitik, miljö och hållbar utveckling. Genom 

upplägget med praktiken innebär det att arbetstiden blir lite ojämnt fördelad 

över året, mer än 75% under hösten och slutet av våren, men mindre under 

globalarnas bortavaro från skolan. 

 

Volontärlinjen Global görs i samarbete med freds- och 

ungdomsorganisationen PeaceWorks Sweden och Svenska 

Alliansmissionens internationella avdelning. Praktik görs genom båda 

organisationernas försorg. De flesta lektioner hålls gemensamt i gruppen, 

men vissa av dem i separata grupper beroende på vilken organisation man 

ska ”resa ut” med. Båda organisationerna finns med i undervisningen, 

antingen regelbundet eller i särskilda projekt under läsåret. 

 

Du som söker har ett brinnande intresse för internationella frågor, gärna 

erfarenhet av arbete i utomeuropeiskt land. Du har någon form av 



lärarutbildning. Har du erfarenhet av folkhögskola eller till och med 

folkhögskollärarexamen är det en merit. 

 

För att få könsbalans i kollegiet ser vi gärna en kvinna på posten. Vi 

förutsätter att du delar Mullsjö folkhögskolas kristna värdegrund.   

 

Tjänsten är på c:a 75%. Möjligheter kan finnas till utökad tjänst framöver på 

någon annan av våra utbildningar. Ange i så fall vad du kan undervisa i. 

 

Tjänsten är en ferietjänst med 24 uvt/vecka/heltid varav 22,5 uvt är 

undervisning och 1,5 uvt för socialpedagogiska insatser, lärarråd, 

marknadsföring av den egna kursen, antagningar till kursen mm. 

 

Arbetsgivaren och lärarfacket Förbundet Folkhögskollärarna är överens om 

att tillämpa lönetrappa. Lönen är därför beroende på om du är behörig lärare 

och det antal år du arbetat som lärare. 

 

Mullsjö folkhögskola tillämpar 6 månaders provanställningstid. 

 

Tillträdesdag: 1 augusti 2017 

 

Ansökan: Din ansökan vill vi ha senast den 2 april på mail till tell-

inge@folkbildning.net. Där skriver du i första hand ett personligt brev och 

berättar om dig själv och varför du är intresserad av, och lämplig för, att 

arbeta med denna utbildning. Du får gärna bifoga ett sammanfattande CV, 

ange referenser. 

 

Frågor om tjänsten besvaras av rektor Tell-Inge Leandersson, 0392-374 17 

eller via mail tell-inge@folkbildning.net  

 

Förbundet Folkhögskollärarnas fackliga representant är Åsa Holmqvist, 

asa.holmqvist.mullsjo@folkbildning.net 

 

Vill du veta mer? Läs om Mullsjö folkhögskola på 

https://mullsjofolkhogskola.nu och volontärlinjen Global på 

https://mullsjofolkhogskola.nu/utbildningar/volontarlinjen-global/ 

 

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och 

rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  
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