ANSÖKNINGSFORMULÄR
Tjänst som lärare på Nyckelviksskolan
1. Ansökan gäller följande lärartjänst
Sätt ett kryss i rutan vid den lärartjänst som din ansökan avser.
Observera att du inte kan söka mer än en tjänst per formulär. Om du söker ytterligare
en tjänst ska du skicka in en separat ansökan för denna.
Lärare i Metall på utbildningen Färg, form och hantverk
Lärare i Keramik på utbildningen Färg, form och hantverk
Lärare i Illustration på utbildningen Bild och grafisk form
Vikarierande lärare i Teckning och måleri

2. Frågor avseende den utlysta tjänsten
Varje fält rymmer 1000 tecken.
Erfarenheter som yrkesverksam inom den sökta tjänstens ämnesområde?
Nyckelviksskolans lärare är deltidsanställda. Skolan söker meriterade yrkesverksamma
inom konst-, form- och designområdet. Beskriv vad du gör i nuläget och dina erfarenheter
som yrkesverksam med fokus på de senaste tre åren.

Syn på och erfarenheter av pedagogiskt arbete inom den sökta tjänstens ämnesområde
Du som söker tjänsten har erfarenhet av att handleda eller undervisa inom ämnesområdet.
Nyckelviksskolan eftersträvar en lärarkår som representerar mångfald och bredd med olika
ingångar till det pedagogiska arbetet och syn på konstnärlig kunskapsutveckling. Vilka av
dina tidigare pedagogiska erfarenheter tror du är viktigast sett till den utlysta tjänsten?

Genomförda kurser, workshops, föreläsningar och liknande
Nyckelviksskolan strävar efter att kontinuerligt utveckla och stärka skolans utbildningar.
Inom ramen för varje utbildning har du som lärare möjlighet att vidareutveckla nya kurser
och ta fram t ex workshops och föreläsningar. Beskriv exempel på sådana du tidigare
har genomfört.

Kunskap om organisation, framtida tekniker eller andra specialområden
På Nyckelviksskolan har samtliga lärare avsatt tid till utvecklingsarbete och externa
samarbeten för att stärka skolan och säkra utbildningarnas relevans i framtiden. Denna
förmåga kan du ha förvärvat genom tidigare projekt, arbete eller studier. Beskriv dina
kunskaper om organisation, framtida tekniker eller andra specialområden som skulle
kunna bidra till Nyckelviksskolans fortsatta utveckling.

Teoribildning och referenser – ge ett exempel
Exemplets syfte är att ge en uppfattning om hur du kan ge de studerande en bredare
kunskapsbild både inom ämnesområdet och inom konstområdet i stort. Vilka referenser
i form av konstnärer, historiker, teoretiker, personer och grupper skulle du ta med i
referensmaterialet? Motivera gärna ditt val.

Övriga meriter
Beskriv kortfattat – med max 300 tecken per svar – dina erfarenheter till var och en
av följande rubriker.
Beskriv dina erfarenheter av samarbeten eller samverkan med organisationer eller
andra aktörer de senaste åren.

Beskriv kortfattat om du har några särskilda erfarenheter eller kvalifikationer som kan
tänkas vara relevanta sett till tjänsten.

Finns det något annat som du vill berätta om dig själv med anledning av denna ansökan?

Tack för dina svar!
Glöm inte att bifoga CV utan namn och hemsidesadress!

