Ansökan om praktikplats på Litorina folkhögskola
Litorina folkhögskola erbjuder för närvarande en studie/praktikplats till dig som läser svenska på
universitets/högskolenivå. Målet med praktiken är att ge den studerande möjligheten att lära känna
folkhögskolan som utbildningsform samt utveckla sina svenska språkkunskaper.
Perioden sträcker sig från den 12 augusti 2019 till den 17 augusti 2020.

Kort om Litorinas Östersjöprofil
På Litorina folkhögskola skapar Östersjön förbindelser. Vi har en bred uppfattning av Baltikum och anser
att Ryssland, Vitryssland, Polen och Ukraina också tillhör vår profil.
Vår ambition är att vara Sveriges bro till alla våra grannar på andra sidan Östersjön. Östersjökunskap
genomsyrar hela utbildningen och Litorina bedriver ständigt projekt där vi samarbetar med ovan nämnda
länder.

Följande ingår:







8.000SEK/mån
Tur- och returresa
Försäkring under vistelse
Telefon med svenskt abonnemang
Gemensamma aktiviteter för skolans deltagare och personal
Vardagsfika och mellanmål utan kostnad

Boende ordnar den studerande på eget initiativ men Litorina rekommenderar nedan alternativ:




Gullberna logi 0455-103 30
Karlskronahem 0455-304 900
Inneboende

Möjligheter med studieplatsen:






praktisera, förstärka dina kunskaper inom det svenska språket
vistas och verka i en mångkulturell miljö
prova på assisterande uppdrag
bidra till marknadsföringen av Litorina folkhögskola
bidra med egna kunskaper om hemlandet – vi ser gärna att du är komfortabel med att undervisa
andra i kunskaper om landet du vuxit upp i

Vi eftersöker dig som:






behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna kommunicera utan större problem,
dina kunskaper behöver dock inte vara fullständiga eftersom meningen med studieplatsen är att
du ska förbättra dina språkliga kunskaper på Litorina
har avslutade eller pågående studier i svenska på universitets/högskolenivå
föredrar att arbeta med människor
innehar en öppen och tolerant attityd mot demokratiska värderingar

Vi ser gärna att du är:





organiserad och strukturerad
har en positiv människosyn
villig att prova på olika typer av arbetsuppgifter
aktivt engagerad i Litorinas verksamhet och samhällsutveckling.

Om profilen stämmer överens med dig är vi glada att ta emot ditt CV och personligt brev senast 10 mars
2019 till följande två adresser: agrita.martinsone@litorina.fhsk.se och gabija.kvieskaite@litorina.fhsk.se

För mer information, vänligen besök vår hemsida: http://litorina.fhsk.se Tel: 0455- 367 600

Med vänlig hälsning,
Rektor / Agrita Martinsone
Litorina folkhögskola

