
Naturen. Livet.
Fremtiden.

Evje Folkehøgskole skal etableres på Evjemoen i Evje og Hornnes kommune og er godkjent av 
Kunnskapsdepartementet for oppstart høsten 2019. Skolen er en frilynt folkehøgskole med plass 
for 100 elever og er organisert som et ideelt aksjeselskap. Skolen har en spennende profil med fokus 
på «Livsstil – mestring – deltakelse». I disse dager igangsettes bygging av nytt internat. I tillegg vil 
skolen disponere andre bygg på Evjemoen. Evje har et stort mangfold av aktivitetstilbud, vakker 
natur, og ikke minst gjestfrie innbyggere.

Vi søker nå en linjelærer til linja Mission 
Possible! Vi vet ikke helt hvem du er og 
hvem vi søker etter, men vi tenker at Mission 
Possible! skal være mye mer enn en «militær 
rekruttskole». Vi søker deg som vil være med 
å etablere og utvikle Evje Folkehøgskole. 

En side er at vi holder til i en gammel 
militærleir og har muligheter til å bli kjent 
med ulike sider av militært liv som mestring, 
samarbeid, samhandling og makkertjeneste, 
men vi ønsker også at vi skal trekke inn 
begreper som samfunnsansvar, beredskap 
og samfunnssikkerhet. Hvordan er vårt 
samfunn skrudd sammen, hvem er de ulike 

aktørene, hvordan jobber de, hvilken ut-
dannelse har de? Brann, politi, ambulanse, 
forsvar, sivilforsvar, hjelpekorps, frivillig 
beredskap, first responder, hjelpeorganisa-
sjoner m.fl. 

Vi tror at kunnskap og kjennskap om hele 
dette feltet er viktig og spennende for unge 
mennesker. Ikke alle kalles inn til første-
gangstjeneste lenger, og heller ikke alle skal 
jobbe i blålystjenester, men vi trenger alle 
mere kunnskap om samfunnsansvar 
og mange av de frivillige organisasjonene 
trenger påfyll av interesserte og 
kompetente mennesker.

Linjelærer, Mission Possible!

Synes du at dette høres spennende ut? Da tenker vi at du har:

• Solid faglig bakgrunn eller relevant erfaring fr tjenesteområdet eller skole 
• God forståelse for folkehøgskolens egenart og mandat i samfunnet
• Høyere utdanning innen relevante fag eller solid relevant erfaring
• Er synlig og involverer deg, skaper engasjement og gir tillit i møte med 
 elever og medarbeidere
• Er genuint interessert og engasjert i linjetematikken
• Gode samarbeidsevner

(fortsetter neste side)
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Linjelærer, Mission Possible!

Vi legger vekt på at:
• Du er engasjert og motiverende og ivrer etter å utvikle skolen sammen med 
 dyktige medarbeidere
• Du har stor arbeidskapasitet, pågangsmot, er fleksibel og trives i en hektisk hverdag
• Du er inkluderende, trygg og trives sammen med ungdom
• Du har godt humør og evne til å skape et godt samarbeidsklima
• Du er en kreativ og skapende person som evner å gjøre linja til noe unikt og spesielt 
• Du bor gjerne på Evje eller i omegn 

Ansvarsområder:
• Lede, utvikle og administrere linja
• Kontakt og oppfølging av samarbeidspartene  
• Oppfølging, ansvar og omsorg for linjeelevene 
• Faglig og pedagogisk ansvarlig for alt undervisningsarbeid på linja
• Ansvarlig for utvikling og rekruttering til linja 
• Sammen med hele staben bidra til å bygge og utvikle en solid og slitesterk skolekultur

Tiltredelse:  1. aug, eller etter nærmere avtale

Nærmere opplysninger om stillingen gis av rektor Aslak Brekke, telefon 91 69 36 75. Søknad sendes med CV, 
referanser til Evje Folkehøgskole v/ rektor Aslak Brekke, Jørgen Løvlands veg 7, 4735 EVJE. E-post: ajb@evjefhs.no 
NB! Med søknaden ønsker vi at du sender en skisse/beskrivelse av hvordan du ser for deg oppbygging og 
utviklingen av faget og linja. Ikke en avhandling, men en skisse! I tillegg ønsker vi å vite om du har andre fag 
du kunne tenke deg å undervise i. Det være seg fellesfag eller valgfag. Søknadsfrist: 1. april 2019 
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