
Glokala är en arbetsplats som präglas av tillit och distribuerat ledarskap och som biträdande rektor 
kommer du att leda personallag som är vana vid att arbeta självständigt. I tjänsten ingår att arbeta 
med kontinuitet i det pedagogiska kvalitets- och utvecklingsarbetet, personalens kompetensutveckling, 
administration, arbetsmiljöarbete samt skolhälsoarbetet. Du delar personalansvar med rektor. 

KVALIFIKATIONER Vi ser att du har högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta med ledning och 
lärande. Du är en van processledare med erfarenhet av att leda pedagogiska processer. Du har erfarenhet 
av att leda självstyrande arbetslag som självständigt planerar och organiserar arbetet. För att lyckas med 
detta krävs ett distribuerat ledarskap och ett inkluderande förhållningssätt. Du har erfarenhet av folkbildning 
och har förståelse för folkbildningens idé och värdegrund. För oss innebär det att vi arbetar för en värld där 
alla vågar vara nyfikna och att vi tillsammans skapar ny kunskap för ett jämlikt och solidariskt Malmö.

Rektorsutbildning är meriterande liksom en pedagogisk examen (folkhögskollärarexamen eller 
annan lärarexamen). Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbetat på en konstnärlig utbildning på 
folkhögskola.  Specialpedagogisk kompetens och erfarenhet av specialpedagogiskt arbete är meriterande. 
Vi ser gärna att du är flerspråkig. 

PERSONLIGA EGENSKAPER Som person är du lyhörd och har ett tillitsfullt ledarskap, du brinner för att 
våra deltagare ska lära sig mer och utvecklas framåt. Du har god relationskompetens och som person har 
du lätt för att vara tillgänglig för verksamhetens behov. Du löser uppkomna situationer snabbt. 

VARAKTIGHET/ARBETSTID 100 %, önskat tillträde 8 augusti 2022, tillsvidaretjänst. 

ANSÖKAN Skicka din ansökan senast 15 maj 2022. Ansökan sker via detta formulär och urval kommer 
ske genom att ansökningarna anonymiseras.

Glokala Folkhögskolan i Malmö 
söker biträdande rektor
På Sofielund i Malmö ligger Glokala Folkhögskolan, en skola full 
av värme, gemenskap och framåtanda. Vi är Sveriges mest urbana 
folkhögskola. Nu söker vi en biträdande rektor som tillsammans med 
rektor ska leda och samordna den pedagogiska verksamheten.

Glokala 
Folkhögskolan Rolfsgatan, Malmö instagram.com/glokala facebook.com/glokala folkhogskola.nu/glokala glokala.se

KONTAKT Jenny Andersson 
 Rektor 
 0765 42 47 01 
 jenny@glokala.org

FACKLIG Lärarförbundets klubb 
KONTAKT på Glokala

 August Nilsson 
 0736 98 25 57 
 august@glokala.org

 Gisela Mårtensson Ljungberg 
 0765 42 47 08 
 gisela@glokala.org

https://forms.gle/Zuig8VFqkXaCecrc7

