
Peder Morset folkehøgskole   
ligger i Selbu. Omtrent 50 min fra Trondheim og 30 min fra Værnes med bil. Skolen er en frilynt 
folkehøgskole som har 68 elevplasser. 40 av plassene er for elever med lett utviklingshemming. 
Likeverd, inkludering, mangfold og fellesskap er våre levende verdier. 
 
Vårt motto er: «Bli den du er!»      
LEDIG 100 % STILLING SOM LÆRER  
 
Vi søker ny ansatt som lærer m.v.f 19.august 2019. Arbeidstid er hovedsakelig på dag, men en god 
del kveld og helgearbeid må påregnes. Det er pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse. 
 
Sentrale oppgaver og ansvarsområder:  

 Ansvarlig for skolens markedsføringsaktiviteter. 

 Ivareta, følge opp og ajourføre skolens hjemmeside og sosiale medier. 

 Skolens IT-kontakt. 

 Tilrettelegging og gjennomføring av elevkvelder, arrangement og turer. 

 Sosialpedagogisk arbeid gjennom skoleåret. 

 Undervisning av skolens elever og døgntilsyn under skoleåret. 

 Nettverksbygging med lokalsamfunn og rådgivere på videregående skoler. 

 Renomme` og omdømmebygging av skolen og de ulike linjene. 
 

Vi søker en person som:  

 Har utdanning som lærer/ tilsvarende 

 Har faglig kompetanse innen markedsføring og sosiale medier 

 Behersker moderne informasjons- og kommunikasjonsverktøy.  

 Har evne og vilje til å omgås unge mennesker og arbeide i tråd med skolens formål.  

 Har evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon.  

 Er fleksibel, kreativ, serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert.  
 
Vi kan tilby:  

 En spennende og krevende jobb, på en skole som har et viktig samfunnsoppdrag.  

 Høy pedagogisk frihet, men også krevende ansvar for kvaliteten på undervisningen. 

 Dyktige, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.  

 Lønn etter gjeldende tariff. 
 
Personlig egnethet blir vektlagt i ansettelsen. 
 
Nærmere opplysninger ved henvendelse til rektor Arild Moen, tlf. 924 02 368 eller ass.rektor 
Tove Børø, tlf 488 51 337. 
Se også www.pedermorset.no og https://www.facebook.com/pedermorset.  
Søknad med CV rettes til «Styret Peder Morset folkehøgskole» og 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 18. juni 2019     
Tiltredelse 19. august 2019 eller etter avtale.  
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