Utbilda i social hållbarhet, ungas delaktighet och entreprenöriellt lärande
Förebildarna söker utbildare på timmar till vårt utbildningsprogram Generation F i samverkan
med gymnasieskolan

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation med bas i Göteborg som verkar för att stärka
ungas delaktighet i frågor som rör social hållbarhet. Det gör vi bland annat genom vårt program
Generation F där gymnasieelever under lektionstid får utgå ifrån reella utmaningar som finns lokalt,i
mindre team får hitta och utveckla lösningar på dessa för att därefter också genomföra en av dessa
förslag ute i samhället, på riktigt. Vi från Förebildarnas håll projektleder varje program genom att dels
stötta lärarna med planering, handledning, tips, coachning. Vi är också en aktiv part direkt mot
eleverna i våra uppstarts- och avslutsmoduler och handleder också direkt mot varje elevteam vid ett
par tillfällen under varje program. Vi tar emot klasser med mellan 10 till hela 75 elever per
programomgång och och kör ca. 15 programstarter per läsår.
I detta arbete söker vi ett litet crew av extra personal som kan stötta, framförallt vid uppstarter och
avslut, men även delvis vid den löpande coachningen mot eleverna. Vi söker därför ett gäng personer
som vill ingå i vårt lärarcrew med gymnasielärar-studenter och som kan ställa upp vid behov på
timmar. Tjänsten innefattar att moderera och coacha vid våra uppstarter och avslut, men också att
rigga inför och städa efter en insats. Du ska med andra ord gilla både högt som lågt; att släpa bord
och ställa upp fika och städa som att se elever växa i deras roll som aktiva samhällsmedborgare.
Tjänsten passar med andra ord dig som har stor drivkraft, kan ha många bollar i luften och är en
social “reseledare” som gillar att se andra växa. Den riktar sig till dig som brinner lite extra för, och vill
utvecklas inom, entreprenöriellt lärande men med en stor dos passion för frågor som rör social
hållbarhet och värdeskapande för samhället. Att uppskatta att umgås med ungdomar och lyssna till
och utmana dem i deras egen kraft att själva skapa förändring är en självklarhet.

Omfattning:
Detta är en tjänst på timmar, vid behov. I den mån vi har möjlighet kommer vi kunna ge ut schema
med ett par veckor i förväg, alternativt att man sätter upp sig på timmar när man har möjlighet att
närvara.
Lön:
Timersättning
Var:
Vi har merparten av våra programstarter- och avslut i våra lokaler på Yesbox, Gamlestan i Göteborg.
Då flera av våra samverkansskolor ligger ute i regionen, sker dock 8-15 insatser ute i regionen, från
Strömstad och Åmål i norr till Tidaholm österut.
Meriterande:
Vi ser gärna att du pluggar till gymnasielärare med inriktning mot samhällskunskap eller liknande
(kommunikation, sociologi, ledarskap och organisation). Har du erfarenhet från annat arbete med
ungdomar i olika situationer är detta också mycket meriterande

Kontakt och ansökan:
För att söka grymmaste och framförallt det mest utvecklande och roligaste extrajobbet ever så skickar
du in ett mail med din ansökan till Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna. Skicka gärna med
såväl ett litet personligt brev som beskriver hur du passar för rollen som ett CV och ange “lärarcrew” i
ämnesfältet. Vi kallar löpande på intervjuer och har inget sista datum, men gruppen kan för stunden
bli fullsatt. Första tillfälle för möjlighet till jobb är redan i början av oktober.

julia@forebildarna.se

