
Brunnsvik folkhögskola är en av landets största folkhög-

skolor och var den första rörelsedrivna folkhögskolan i 

Sverige. Idag bedrivs skolans huvudsakliga verksamhet på 

tre orter: Borlänge, Ludvika (Brunnsvik) och Gävle.  

Verksamheten bedrivs tillsammans med ett 50-tal medar-

betare bestående av lärare, studierektorer, administrativ 

personal, kurssamordnare och kursstödjare. Sedan drygt 

fyra år är ABF och LO tillbaka som aktiva huvudmän till-

sammans med den regionala arbetarrörelsen.

Brunnsvik Folkhögskola bygger för framtiden upp en 

modern folkhögskola utifrån en stark tradition med 

grundvärderingar som frihet, jämlikhet och solidaritet. 

Skolans övergripande uppgift är att utjämna utbildnings- 

och kunskapsklyftor, demokratisera kulturen samt utveckla 

en mer deltagande demokrati i samhälle och föreningsliv. 

Skolan bedriver idag allmän kurs, studiemotiverande 

kurser, flera musikutbildningar, yrkesutbildar humanistiska 

socialpedagoger och lärarassistenter samt genomför kor-

tare och längre kurser med fackföreningar, ABF och andra 

folkrörelser.

Vi ser Dalarna, Gävleborg samt Örebro län som vår nära 

region. Här ska vi vara en stark pedagogisk resurs som till-

sammans med ABF möter och stödjer såväl individers som 

organisationers behov och bildningssträvanden. I linje med 

skolans tradition utvecklar Brunnsvik en folkrörelse- och 

demokratiprofil för vår tid. Arbetet i regionen kompletteras 

med också nationellt riktade folkbildningsinsatser, som vår 

återstartade folkbildningslinje.

Om arbetsuppgifterna
Tjänsten som rektor på Brunnsvik innefattar ett övergripande ansvar för verksam-
hetens samtliga delar, strategiskt utvecklingsarbete, arbetsgivare- och lednings-
ansvar och övergripande budget- och arbetsmiljöansvar. Du som rektor leder 
ledningsgruppen samt ansvarar för löpande rapportering till skolans styrelse.

Om kvalifikationer
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av ledningsansvar från folkhög-
skola eller annan skolform alternativt inom större pedagogisk/folkbildande 
verksamhet såsom studieförbund. Kunskap om skolformen folkhögskola och 
dess finansiering är viktig. Det är en förutsättning att du som rektor delar 
arbetarrörelsens och skolans värdegrund. Vi söker en rektor med ett folkbild-
ningsengagemang och ett ledarskap som är idébärande, pedagogiskt, tydligt 
och kommunikativt.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med lön enligt kollektivavtal 
och överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.  
Placeringsort: Borlänge.

Upplysningar om tjänsten
Maria Strömkvist,  
ordförande Brunnsvik folkhögskola 
maria.stromkvist@riksdagen.se

Peter Holmstedt, tf rektor 
peter.holmstedt@brunnsvik.se.

Ansökan skickas till  
rektorsrekrytering@brunnsvik.se  
senast den 4 augusti 2019.

Brunnsviks folkhögskola söker rektor


