Peder Morset folkehøgskole
ligger i Selbu i Sør-Trøndelag. Omtrent 50 min fra
Trondheim og 25 min fra Værnes med bil. Skolen er en
frilynt folkehøgskole som har 68 elevplasser. 40 av
plassene er for elever med lett utviklingshemming.
Alle elever har de samme valgmulighetene og lever, opplever og lærer sammen. Fellesskap,
inkludering, likeverd og toleranse skal være levende verdier!
Skolen samarbeider med MOT, og vi er en del av «lokalsamfunn med MOT» i Selbu.
Vårt motto er: «Bli den du er!»

Ledig vikariat som miljøterapeut
Skolen har ledig 50 % vikariat som miljøterapeut fra 13. august 2018 – 31. desember 2018 med
mulighet for forlengelse.
Det kreves minimum treårig helsefaglig utdanning på høgskolenivå, fortrinnsvis som vernepleier.
Stillingen innebærer sosialpedagogisk arbeid, med blant annet tilsyn, i helger, kveld og natt.
Arbeidstiden er ujevnt fordelt gjennom perioden, og normalarbeidstid for en uke vil ofte overskrides.
Arbeidet består blant annet i undervisning på internater, samt veiledning og oppfølging av
enkeltelever. Det er også aktuelt med undervisning på linjer og valgfag når det er behov. Det
forventes tilrettelegging av opplæring for elever med svært ulike forkunnskaper og forutsetninger for
læring, og tilslutning til skolens grunnverdier.
Skolen har ønske om å øke andelen menn i arbeidsstokken. Ønskede fagkvalifikasjoner innen musikk,
design og håndverk.
Vi kan tilby:
 Arbeid på en helt spesiell skole som har et viktig oppdrag.
 Stor pedagogisk frihet, men også stort ansvar for kvaliteten i elevtilbudet.
 Dyktige og engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 Lønn etter gjeldende tariff.

Nærmere opplysninger: rektor Arild Moen, tlf. 924 02 368,
eller ledende miljøterapeut Mimmi Solem, tlf. 488 511 85.
Se også www.pedermorset.no , www.pedern.no og https://www.facebook.com/pedermorset.
Søknad med CV rettes til «Styret Peder Morset folkehøgskole».
Sendes på epost til arild.moen@pedermorset.no
Attester og vitnemål legges fram i et eventuelt intervju.
Den som tilsettes må legge fram politiattest med tilsvarende innhold som er nevnt i
politiregisterloven § 39 første ledd!

Søknadsfrist 1.juni 2018
Tiltredelse 13. august 2018

