Tre deltidsstillinger ved stiftelsen Kunstskolen i Karasjok
ü Rektor- / administrativ leder, ett års vikariat i 40 % stilling
ü Faglig leder og lærer i kunstfag i 60 % stilling
ü Lærer i kunstfag i 30 % stilling

Generelle opplysninger om skolen
Skolen er verdens nordligste godkjente kunstskole. Skolen gir ett eller toårig utdanning med
bredt fagtilbud innen visuelle fag, som danner grunnlag for videre utdanning innen kunst-,
design-, arkitektur- samisk kunst- og kulturfag. Se også www.daidda.no
Skolen skal fra høsten 2019, ha til sammen 3 deltids ansatte. Ut over det, engasjeres
gjestelærere. Læreren må ha et bevisst forhold til sine mange roller, man er:
pedagog, utøver, gruppeleder, organisator, prosjektleder, koordinator, inspirator,
kulturbærer, veileder, vurderer, ekskursjonsleder, utstillingsdesigner og kollega.
Skolen har få elever og få ansatte, så kreativitet - og godt samarbeid må til for å utvikle og
utvide skolen og undervisningsmiljøet.
Elevtallet for skoleåret 2019/20 beregnes til 8-10 elever. Finansiering av skolen er basert på
statlig støtte pr. elev.

Informasjon for søkere
Stillingene passer yrkesaktive kunstnere som ønsker å jobb deltid ved siden av sin egen jobb.
Det er ønskelig at søker kan vise til egen kunstfaglig produksjon.
Søknad med attester, vitnemål og dokumentasjon av kunstnerisk art sendes: post@daidda.no
eller til Kunstskolen i Karasjok, postboks 93, N-9735 Karasjok. Hvis ønskelig, kan man søke på
flere av stillingene.
Søknadsfristen er 19.august med tilsetning snarest. Likevel kan skolen være fleksibel
angående tiltredelse.
Lønn etter avtale gjelder alle stillingene. Skolen er behjelpelig med å finne bosted.
Spørsmål knyttet til stillingene: kontakt styreleder Annelise Josefsen tlf: 481 26 414 eller
annelise@daidda.no

Rektor / administrativ leder
Vi søker vikar for rektor / administrativ leder i en 40 % stilling.
Vikarstillingen er for 1 år, med mulighet for utvidelse og forlengelse.
Skolestart er 01.09.19, så en rask tiltredelse er ønskelig, men ingen krav da skolens styreleder
fungerer som administrativ leder i en overgangsperiode.

Ansvar og oppgaver:
-

Rektor er skolens øverste leder og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ
ledelse på skolen.
Har ansvar for skolens økonomi og regnskap
Utforme årsplaner og budsjetter

-

Har overordnet ansvar for undervisningsopplegget
Har arbeidsgiveransvar for lærere, gjestelærere og modeller
Holde oversikt og har ansvar for skoletid/kalender
Har ansvar for rapportering til UDIR og andre offentlige etater
Skal kunne ta over undervisningen hvis nødvendig
Delta på møter i styret, og være styrets sekretør
Skal bistå studentene i spørsmål om studielån, stipend og bosted

Krav til kompetanse:
-

administrasjonserfaring
relevant kjennskap til kunstutdanning og kunstmiljøer i Norden
erfaring fra undervisning er ønskelig
ha god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
ledererfaring og/eller pedagogisk utdanning

Personlige egenskaper:
Som rektor/administrativ leder søker vi en aktiv og ryddig person med administrasjons- og
ledererfaring. Rektor bør være utadvendt og representativ.
Pedagogisk og kunstfaglig bakgrunn er en fordel.
Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og kunnskap om samisk kunst og
kultur. Å kunne samisk språk er en fordel, men ikke et krav. Den som ansattes må kunne delta
i et fellesskap der alle tar ansvar og bidrar til kunstkolens utvikling

Faglig leder og lærer i kunstfag
Faglig leder skal være til hjelp for lærere og administrativ ledelse i det faglige og
pedagogiske arbeidet på skolen, og selv være lærer i kunstfag. Faglig leders nærmeste
overordnede er rektor/ administrativ leder.

Arbeids- og ansvarsområder.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Være faglig pådriver
Koordinere undervisningen
Gjennomføre fagmøter
Oppfølging av undervisning
Utarbeide læreplaner og prosjekter i samarbeid med andre faglærere
Foreslå gjestelærere
Gi veiledning og sørge for at undervisnings- og vurderingspraksis drøftes med jevne
mellomrom, slik at det etableres en felles forståelse.
Sikre at de som deltar i undervisningen får formidlet faglig informasjon.
Legge til rette for samarbeid mellom lærere og/eller andre kunstnere
Holde seg oppdatert om ulike lærebøker og digitale læremidler.
Bidra til ryddighet mht. oppbevaring av materialer og redskap
Delta i møter med administrativ leder og styret etter behov

Kvalifikasjoner
Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen kunstfag. Være en yrkesaktiv kunstner.

Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Praktiskpedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag er ønskelig.

Personlige egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode samarbeidsevner, på tvers av fag,
Ansvarsbevisst, selvstendig og løsningsfokusert.
Gode samarbeidsevner/teamarbeid
Ha evne til å arbeide med mennesker i forskjellig alder, behov og på forskjellig faglig
nivå.
Ha gode muntlig og skriftlig fremføringsevne
Ha gode datakunnskaper
Ha evne til å jobbe målrettet og være løsningsorientert
Kunne dele kunnskap med andre
Ha evne til å engasjere og motivere kollegaer og ivareta godt arbeidsmiljø.
Det legges stor vekt på personlig egnethet til stillingen
Å kunne samisk språk er en fordel, men ikke et krav.
Kunnskap om samisk kunst, kultur og språk er ønskelig.
Kunne delta i et fellesskap der alle tar ansvar og bidrar til kunstkolens utviklin

Lærer i kunstfag
Vi søker etter en kreativ og inspirerende person som kan formidle. En som også har gode
samarbeidsevner og er god til å arbeide i team.

Arbeidsoppgaver og ansvar
Lærer i kunstfag underviser i de forskjellige basisfagene og har ansvar for at elevene får
veiledning og oppfølging. Læreren skal sammen med den andre faglærer og gjestelærere, gi
praktisk og teoretisk innføring innen flere kunstfaglige teknikker som: tegning, maling,
kunsthistorie, fargelære, anatomi, skulptur, performance, innstallasjon, land art, fotografi, og
digitale teknikker. Læreren har ansvar for en profesjonell og kvalitativ god undervisning.

Kvalifikasjoner
•
•
•
•
•
•

Høyere kunstfaglig utdanning (minimum tre år)
Erfaring fra undervisning eller annet pedagogisk arbeid er ønskelig
Erfaring fra kunstskole er ønskelig
Praktisk pedagogisk utdanning er ønskelig
Grunnleggende IT-kunnskaper kreves
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
•
•
•
•

Fleksibel og omgjengelig
Ha god menneskekunnskap
Være samarbeidsvillig
Kunne delta i et fellesskap der alle tar ansvar og bidrar til kunstkolens utvikling

