Søknad om stilling
Søknaden gjelder
Stilling utlyst i

Oppsigelig

Stilling

Tidsbegrenset

Dato utlyst

Vikariat

Stillingsstørrelse i % Oppgi aktuelle undervisningsfag

Undervisningsstilling - heltid
Undervisningsstilling - deltid
Skoleassistent

– timer pr. uke

Vaktmester
Husholdsassistent

Søker
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

Tlf. privat

Nåværende stilling og arbeidssted

Tlf. mobil

Sivilstand

Tlf. arbeid

Utdanning
Karakter

Vekttall

År

Vedlegg nr.

Universitet

Fag

CAND. .......................................................................................................................
Pedagogisk eksamen, praksiskarakter:
År

Varighet

Vedlegg nr.

År

Varighet

Vedlegg nr.

Pedagogisk høgskole

Linje/valgfag/fordypningsfag/videreutdanning

Karakter

Annen utdanning

Eksamener, fagbrev, sertifikater, kurs o.l.

Skjemaversjon 2008-04-25

Utdanning (forts.)
Karakter

År

Varighet

Vedlegg nr.

Annen utdanning (forts.)

Eksamener, fagbrev, sertifikater, kurs o.l.

Praksis i undervisningsstilling
Stilling som

Arbeidssted

F.o.m. – t.o.m.

Stillingsstørrelse

Vedlegg nr.

Arbeidssted

F.o.m. – t.o.m.

Stillingsstørrelse

Vedlegg nr.

Annen praksis
Stilling som

Eventuelle referanser
Tittel og navn

Adresse

Telefon

Livssyn
I skolens lover heter det: ”Så langt råd er skal skolen sikra seg eit personale som vedkjenner seg den tru som er presisert ovafor (Den heilage skrift og den
norske kyrkja sine vedkjenningsskrifter, og grunnreglar for Norsk Luthersk Misjonssamband) og som vil fremja målsetjinga i og utafor undervisning”.
Skolen ønsker derfor å få kjennskap til ditt livssyn når du søker stilling. Det er også utarbeidet et dokument med tittelen "Verdier og forpliktelser for tilsatte
ved Norsk Luthersk Misjonssambands skoler". Dette dokumentet legges til grunn ved tilsetting. Dersom du ønsker å få dokumentet før du søker, bes du
kontakte skolen. Ellers vil det bli tilgjengelig dersom du blir aktuell til å få stillingen.
Beskriv ditt livssyn kort

Hvilket kirkesamfunn hører du til?
Oppgi evt. tilhørighet til kristne organisasjoner
Kan du gå inn i en stilling som krever personlig kristen tro og aktiv kristen medvirkning (se skolens lover øverst) ut fra egne forutsetninger? Kommenter.

Eventuell deltakelse i frivillig kristent arbeid
Type arbeid

Sted/forsamling/sammenheng

F.o.m. – t.o.m.

Evt. vedlegg nr.

Eventuelle referanser fra kristne ledere / kristent arbeid
Tittel og navn

Adresse

Andre opplysninger (fortsett evt. på tilleggsark)

Underskrift
Dato

Sted

Underskrift

Telefon

Praktiske opplysninger

1. Søknad om stilling stiles til Styret for Lundeneset VGS og sendes til:
Lundeneset VGS, Rektor, 5582 Ølensvåg. Styret for skolen har tilsettingsmyndigheten.
2. Opplysninger om utdanning og arbeidserfaring m.v. som ikke er dokumentert, vil bare
unntaksvis bli tillagt vekt ved tilsetting.
3. Kopier av vitnemål, attester, sertifikater o.l. bør være attestert av off. tjenestemann eller autorisert
avskrivingsbyrå. Send ikke originaldokumenter.
4. Søker til undervisningsstillinger bes oppgi om de kan undervise i andre fag enn det de
har formell kompetanse i. (Bruk rubrikken "Andre opplysninger" på side 3)
5. De som tidligere har fått fastsatt undervisningskompetanse og/eller tjenesteansiennitet,
bes legge dette ved, evt. skrive det på søknaden.
6. Dersom det er aktuelt, bør det oppgis ferieadresse og telefon
7. De som blir tilsatt må til vanlig gi skriftlig svar innen 8 dager fra de mottar tilsettingsbrev om de mottar

stillingen eller ikke. Om nødvendig kan det evt. avtales lengre frist.

