Att jobba som handledare på Sommarskolan i Falun

Vad är Sommarskolan?
Sommarskolan erbjuder studiestöd i svenska, engelska eller matematik. Syftet är att högstadieelever
och elever på IM språk i Falun ska få individuell undervisning i ett av dessa ämnen för att bättre klara
nästa läsår, samt kunna få hjälp till en effektiv studieteknik.
I och med att Sommarskolan leds av unga vuxna som själva nyligen varit i elevernas situation, finns
möjlighet till inspiration och vägledning på ett sätt som ofta är svårare att hitta i den ordinarie
skolundervisningen. Dessutom får eleven jobba i sällskap med jämnåriga med liknande målsättning.
Sommarskolan tar främst ansvar i att vara en social verksamhet under sommarlovet, där ungdomar
träffas och motiveras till en bättre studiemiljö.

Vad är en handledares uppgift?
Under tre veckor får varje handledare jobba med en liten grupp elever med inriktning på ett av
ämnena svenska, matematik eller engelska. Handledarna kommer finnas där och hjälpa eleverna
med det just de behöver förbättra. Med hjälp av andra handledare och genom samarbete med
eleverna, kommer de att planera dagarnas innehåll för att ge varje elev en bra, utvecklande och rolig
tid på Sommarskolan. På sommarskolan sker inga betygsättningar eller bedömningar.
Tjänsten som handledare innebär ett stort ansvar, men också oerhört mycket glädje och
minnesvärda stunder. Handledaren kommer att lära känna nya vänner, upptäcka nya sidor hos sig
själv och ofta också få ett unikt tillfälle att prova på kreativt pedagogiskt arbete. Eftersom det ställs
höga krav på handledarens arbetsinsats, och framför allt på sitt eget engagemang, är det väldigt
viktigt att de känner trygghet hos sina kollegor och hos sina arbetsledare. Två verksamhetsledare
finns alltid tillgängliga under Sommarskolan och de uppmanar alla handledare som har någon
fundering eller är tveksam över någonting, att ta kontakt med dem. De besvarar vilka frågor som
helst, stora som små, så att handledarna känner sig så trygga som möjligt när de utför sitt arbete.
Dessutom finns rastvärdar som också ska öka tryggheten på Sommarskolan, samt en leg. lärare som
stöd i undervisningen.

När är Sommarskolan?
2017 anordnas Sommarskolan för första gången i två perioder, varje period består av 3 veckor.
Eleverna kan välja att gå en av dessa perioder. Vårt mål är att ha samma handledare anställda under
båda perioderna, vilket innebär 6 veckors sommarjobb i följd. Vi kommer därför prioritera de
sökande som kan jobba alla veckor, bland de handledare vi väljer att anställa.
Sommarskolan 2017 kommer att pågå under v. 26-31 och handledarna jobbar även med
förberedelser inför verksamheten två-tre dagar under v. 25.
För vem?
Du som går på gymnasiet och är folkbokförd i Falu Kommun har möjlighet att söka sommarjobbet
som handledare på Sommarskolan. Personligt brev, CV och betyg ska bifogas i ansökan. Du behöver
också skicka efter ett utdrag ur polisens belastningsregister för att få bli anställd. Kuvertet får inte
öppnas och lämnas vid första träff med din arbetsgivare.

Ansökan av jobbet sker på falun.se/sommarjobb där man enkelt klickar sig vidare till portalen
Feriebas och fyller i sin ansökan. Vid frågor eller funderingar kontakta oss på mail
sommarskolan@falun.se, eller telefon 023-87417

