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Glokala folkhögskolan söker kurator (korttidsvikariat) 

 
Nu söker vi en kurator till ett korttidsvikariat på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Skolkuratorns arbete 
är främjande, förebyggande och åtgärdande. Skolkuratorn arbetar på såväl individ-, grupp- som 
organisationsnivå. Skolkuratorn har deltagarperspektivet i fokus. I tjänsten ingår samtalsstöd till våra 
deltagare, myndighetskontakter, uppföljning av deltagare i behov av stöd och anpassningar. På gruppnivå 
arbetar du med främjande och förebyggande insatser såsom samtal och aktiviteter i psykosociala frågor 
som rör exempelvis stress, prestationsångest, minoritetsstress, trygghet, identitet, sexualitet, hälsa och 
rättighetsfrågor. Du arbetar nära övrig personal på skolan.   
 
Kvalifikationer 

Vi söker dig som är utbildad socionom.  
 
Meriterande 
Erfarenhet av folkbildning eller civilsamhället i övrigt.   
 
Personliga egenskaper 

Du är en person med ett normkritiskt förhållningssätt och trivs att arbeta självständigt då du är ensam 
kurator på arbetsplatsen.   
Personliga egenskaper är avgörande för tjänsten. 
 
Om Glokala 

Glokala folkhögskolan har funnits sedan 2005. Huvudman är ideella föreningen Glokala 
folkbildningsföreningen. När vi startade var vi Sveriges minsta folkhögskola och vi tog namnet Glokala, 
som påminner om vikten av att tänka globalt och agera lokalt. Vi ville ta vara på den rika resurs som alla 
människor är, men inte alltid får chansen att vara och vi ville utgå från stadsdelen Sofielund i Malmö. 
 
Vision 
Vår vision är en värld där alla vågar vara nyfikna. Tillsammans skapar vi ny kunskap för ett jämlikt och 
solidariskt Malmö. 
 
Uppdrag 
Vi gör folkbildning genom kurser, sociala och politiska projekt och gemensamma platser för att bidra till 
hållbar samhällsutveckling och tillvaratagande av varje deltagares potential och kreativitet. Varje termin 
studerar 200 personer på plats i Malmö och cirka 50 personer läser våra distanskurser på andra platser i 
Sverige och världen. 

   

Varaktighet, arbetstid 

Tillträde snarast, tjänsten är ett korttidsvikariat på en månad med möjlighet till förlängning. Omfattning 
kan diskuteras.   
 
Lön: 

Glokala Folkhögskolan tillämpar likalön, 33 555 kr/månaden för motsvarande heltid.   
 



Ansökan: 

Rekrytering sker löpande, skicka din ansökan till jenny@glokala.org  
 
Kontaktperson: 
Jenny Andersson 
Rektor 
0765-42 47 01, jenny@glokala.org 
 
Facklig kontaktperson: 
Folkhögskollärarna   
August Nilsson, 0736 - 98 25 57, august@glokala.org  
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